
 
 

 

ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI 

 

 

 

 

Acte necesare: 

- acte de identitate ale tuturor membrilor familiei (CI, BI, certificate nastere) – 

copii si originale; 

- certificat de casatorie – copie si original; 

- livret de familie – copie si original 

            -            adeverinta de venit, cupoane de pensie, de alocatie, extras de cont, orice alt act 

care face dovada veniturilor; 

            -           adeverinta de la Serviciul de venituri si cheltuieli al primariei, precum ca 

detine/nu detine in proprietate bunuri mobile sau imobile (terenuri, cladiri, spatii locative, 

autoturisme); 

            -            adeverinte de elev din care sa reiasa ca frecventeaza cursurile; 

 

Beneficiaza de prevederile acestei legi nr.277/2010, familia al carei venit net mediu 

lunar pe membru de familie nu depaseste  cuantumul de 370 lei, astfel: 

 

- familia formata din sot, sotie si copiii in varsta de pana la 18 ani, aflati in intretinerea 

acestora, care locuiesc impreuna / barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia 

dintre ei, copiii in varsta de pana la 18 ani,  care locuiesc si gospodaresc impreuna, astfel: 

 

(1) = pentru familia al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 

lei, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:  

   a) 30 lei pentru familia cu un copil;  

   b) 60 lei pentru familia cu 2 copii;  

   c) 90 lei pentru familia cu 3 copii;  

   d) 120 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.  

 

(2) = pentru familia al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 201 

lei si 370 lei, cuantumul alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:  

   a) 25 lei pentru familia cu un copil;  

   b) 50 lei pentru familia cu 2 copii;  

   c) 75 lei pentru familia cu 3 copii;  

   d) 100 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.  

 

- familia monoparenta  formata din persoana singura si copiii in varsta de pana la 18 ani, 

aflati in intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna si gospodaresc impreuna, astfel: 

 

(1) = pentru familia al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 

lei, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:  

   a) 50 lei pentru familia cu un copil;  

   b) 100 lei pentru familia cu 2 copii;  

   c) 150 lei pentru familia cu 3 copii;  

   d) 200 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.  

 

(2) = pentru familia al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 201 

lei si 370 lei, cuantumul alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:  

   a) 45 lei pentru familia cu un copil;  

   b) 90 lei pentru familia cu 2 copii;  

   c) 135 lei pentru familia cu 3 copii;  

   d) 180 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.  

 

 



 

Familiile care au in intretinere copii de varsta scolara, beneficiaza de aceasta 

alocatie in conditiile in care copiii frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de 

invatamant organizate potrivit legii si nu inregistreaza absente nemotivate in cursul unui 

semestru care sa conduca la scaderea notei la purtare sub 8. 

- reprezentantul familiei prezinta la dosar o adeverinta eliberata de unitatea de invatamant 

la care sunt inscrisi copiii, care sa ateste ca acestia frecventeaza o forma de invatamant 

organizata potrivit legii; 

- fac exceptie, copiii care intrerup temporar frecventarea cursurilor de invatamant organizate 

potrivit legii sau repeta anul scolar numai din motive de sanatate dovedite cu certificat 

medical; 

- pentru copiii cu handicap grav sau accentuat, de varsta scolara si care nu frecventeaza o forma 

legala de invatamant, alocatia se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare 

intr-un grad de handicap si a dovezii eliberate de catre secretariatele comisiilor pentru 

protectia copilului din cadrul directiilor generale de asistenta sociala pentru protectia 

copilului judetene sau de catre Serviciul de evaluare complexa din cadrul directiilor de 

asistenta sociala, prin care se atesta faptul ca respectivul copil nu poate fi inscris in nicio 

forma de invatamant, prevazuta de lege. 

 

 

Componenta familiei, filiatia copiiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul 

legal se dovedesc cu livretul de familie.  

  In cazul in care nu este eliberat livretul de familie sau situatia familiei nu este 

evidentiata in livretul de familie, reprezentantul familiei prezinta, dupa caz, in copie certificata 

sau, dupa caz, autentificata pentru conformitate cu originalul, urmatoarele documente:  

a) - certificatele de nastere ale copiilor aflati in intretinerea familiilor solicitante;  

b) - certificatul de casatorie;  

c) - hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;  

d) - hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;  

e) - hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru 

masura plasamentului, potrivit legii;  

f) - decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului 

sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta, 

potrivit legii;  

g) - hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, 

potrivit legii;  

h) - actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de 

capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, pentru persoana singura care are copii in 

intretinere si nu a implinit varsta de 18 ani, respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana 

desemnata reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta 

sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca;  

i) - hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat/declarata disparut/disparuta;  

j) - hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat/arestata preventiv pe o perioada 

mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la 

intretinerea copiilor;  

k) - dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei. 

 

In cazul in care solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru 

intocmirea anchetei sociale, se considera ca familia acestuia nu indeplineste conditiile de 

acordare a alocatiei. 

Titularul alocatiei are obligatia de a depune la primaria orasului in a carei raza 

teritoriala isi are domiciliul sau resedinta din 3 in 3 luni dupa stabilirea dreptului la alocatie, 

o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de 

membrii acesteia 

 


