ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI
Acte necesare
1).Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul
legal se dovedesc cu livretul de familie.
În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este
evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie
certificată pentru conformitate cu originalul la depunerea acestora, următoarele
documente:
a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor
b) certificatul de căsătorie;
c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
e) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia
copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
f) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în
regim de urgenţă, potrivit legii;
g) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia
autorităţii tutelare, potrivit legii;
h) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore
lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, respectiv părinte, tutore,
curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general
al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin
hotărâre judecătorească;
i) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată
dispărut/dispărută;
j) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe
o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu
participă la întreţinerea copiilor;
k) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
2).Actele de identitate sunt, după caz, următoarele:
a) buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie,
aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor români;
b) documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere
temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă
permanentă, eliberate de autorităţile române competente, aflate în termenul de
valabilitate, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi.
3).La depunerea cererii de acordare a alocaţiei, reprezentantul familiei prezintă la
dosar o ADEVERINŢĂ eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi copiii,
care să ateste că aceştia frecventează o formă de învăţământ organizată potrivit legii.
4).Documente privind veniturile si bunurile familiei:
-Adeverinta eliberata de Administraţia financiara
-Certificat de rol fiscal din cadrul Primăriei;
-Adeverinţa de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei;
-Talon şomaj;
-Talon pensie / Decizie pensie;
-Talon pensie de urmaş /decizie în cazul copiilor care au părinţi decedaţi;
-În cazul salariaţilor adeverinţa eliberată de angajator în care se va specifica salariul
net (si bonuri de masa)realizat în luna anterioară depunerii cererii de alocatie pentru
sustinerea familiei;
5).Pentru familiile care au în întreţinere copii cu handicap grav sau accentuat, de
vârstă şcolară şi care nu frecventează o formă de învăţământ organizată potrivit legii,
alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de
handicap şi pe baza dovezii prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi
înscris în nicio formă de învăţământ prevăzută de lege.
Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei are OBLIGAŢIA să comunice
primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la
numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit
modificarea.Comunicarea este însoţită de copii ale actelor doveditoare privind
modificările intervenite.
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