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OBLIGATIILE PERSOANELOR BENEFICIARE DE ALOCATIE
PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI
Conform LEGII 277/2010 si HG 38/2011

1. Titularul dosarului de alocatie are obligatia sa comunice primarului in scris orice
modificare intervenita cu privire componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de
membrii acesteia, in termen de maxim 10 zile de la data la care a intervenit modificarea
(art.13,alin 2 din HG 38/2011)
2. Sa prezinte din 6 in 6 luni acte doveditoare ale veniturilor (adeverinte de salariu
din care sa rezulte venitul net realizat , cupoane de pensie, somaj, plati compensatorii,
indemnizatie persoana cu handicap, cupon de alocatie de stat/extras de cont in care sa fie
precizat cuantumul alocatiei, adeverinta de la Registrul agricol (declaratie in fata secretarului
localitatii cu venitul realizat din agricultura), certificat fiscal eliberat de Serviciul Taxe si
Impozite Locale, adeverinta de la Administratia Finantelor Publice sau Declaratie notariala
din care sa rezulte faptul ca realizeaza sau nu venituri) pentru toti membrii familiei.
3. Sa prezinte la inceputul anului scolar, pentru copiii de varsta scolara, adeverinte
din care sa rezulte ca acestia frecventeaza cursurile unei forme de invatamant organizate.
4. Elevii din familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei, trebuie sa
frecventeze neintrerupt cursurile scolare, in caz contrar, cunatumul alocatiei se va diminua
proportional cu numarul absentelor nemotivate, dupa cum urmeaza:
a) cu cate 20% pentru fiecare copil care inregistreaza un numar de maxim 10
absente;
b) cu cate 50% pentru fiecare copil care inregistreaza un numar maxim de 20
absente.
Inregistrarea unui numar mai mare de absente nemotivate atrage suspendarea
dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei.
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Nerespectarea obligatiilor prevazute anterior atrage dupa sine modificarea,
suspendarea sau incetarea acordarii alocatiei.

