ACTE NECESARE ACORDĂRII ALOCAŢIEI
PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI

ŞI DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE
-ACTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA FAMILIEI

- CEREREA

-Acte de identitate ale solicitantului
-Certificatele de naştere ale copiilor
-Certificatul de căsătorie
- Livretul de familie
-Hotărâre judecătorească /divorţ
-Adeverinţe salariu net soţ/soţie
-Adeverinţă de la şcoală
-Adeverinţă registru agricol
La stabilirea veniturilor pe baza carora se acorda alocatia se iau in
considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizeaza sau,
dupa caz, le-au realizat in ultima luna inainte de solicitarea dreptului,
asa cum acestea sunt prevazute in Legea 277/2010 cu modificarile si
completarile ulterioare.
In situatia in care familia definita ca fiind formată din soţ,soţie şi
copiii aflaţi în întreţinere şi familia formată din persoană singură şi
copiii aflaţi în întreţinere locuieste si gospodareste impreuna cu alte
familii sau persoane, la stabilirea dreptului de alocatie se iau in
considerare numai partea ce revine de drept din veniturile lunare
nete, realizate in comun de persoanele din gospodarie, precum si
sumele reprezentand obligatii legale de intretinere fata de copiii pentru
care se solicita dreptul si/sau, dupa caz, fata de parintii acestora.

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII
AJUTORULUI SOCIAL, ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI ŞI
AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI
Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor
gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri
intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona
rurală
Bunuri mobile*
1 Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai
mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap
sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum
şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără
remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor
necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei
”Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul
acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
1
Terenuri /animale şi/sau păsări
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie
1
anuală depăeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv
suma de 2.500 euro pentru familie

Cuantum Alocaţie Susţinerea Familiei
1.1)Familia formata din ,sotie al carei venit mediu lunar
pe membru de familie este
pana la 200 lei , cuantumul alocatiei este :
a)- 1 copil-82 lei
b)-2 copii-164 lei
c)-3 copii-246 lei
d)-4 si mai multi copii 328 lei
1.2)peste 200 lei si pana la 530 lei , cuantumul
alocatiei este:
a)-1 copil-75 lei
b)-2 copii-150 lei
c)-3 copii-225 lei
d)-4 si mai multi copii 300 lei
1.3)Familia monoparentala al carei venit mediu lunar pe
membru de familie este
pana la 200 lei , cuantumul alocatiei este :
a)-1 copil-107 lei
b)-2 copii-214 lei
c)-3 copii-321 lei
d)-4 si mai multi copii 428 lei
1.4) peste 200 lei si pana la 530 lei , cuantumul
alocatiei este:
a)-1 copil-102 lei
b)-2 copii-204 lei
c)-3 copii-306 lei
d)-4 si mai multi copii 408 lei

