
                                           

                                                                                            

Acte necesare pentru acordarea alocaţiei
pentru susţinerea familiei

Beneficiază de alocaţia pentru susţinerea familiei:

- Familiile formate din sot, sotie si copiii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea
acestora şi care locuiesc împreună ;

- Persoana singură şi copiii acesteia ;

- Bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi se
gospodăresc împreună - dacă au realizat venituri lunare nete de până la  532 RON) pe
membru de familie.

Dosarul va cuprinde:

Acte doveditoare privind componenţa familiei:

- Carte de identitate pentru membrii familiei si certificate de naştere pt.copii
- Certificat de căsătorie ;
- Certificat de deces sau sentinţa de divort;

Acte doveditoare privind veniturile familiei:

- Adeverinţă de la locul de muncă care să ateste venitul net realizat în luna anterioară 
depunerii cererii inclusiv valoarea tichetelor de masă ;
- Cupon alocaţie de stat, alocaţii de plasament, alocaţii de întreţinere ;
- Cupon pensie, cupon şomaj, pensie de urmaş, indemnizaţie persoane cu handicap,etc;
- Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară Iaşi pentru ambii părinţi;
- Adeverinţe şcolare din care să rezulte situaţia privind frecventarea cursurilor;
- Declaratie şi cerere pe propria raspundere tipizate( se completează la primărie);
- Talon maşină - vechimea masinii ;
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- Extras de cont - pe numele solicitantului (opţional); 

Alte acte doveditoare:

- Hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, hotărâre judecătorească
de încuviinţare a adopţiei, hotărâre judecătorească /hotărârea comisiei pentru protecţia
copilului pentru măsura plasamentului ;
- Decizia directorului DGASPC sau hotărârea judecătorească privind plasamentul în 
regim de urgenţă ;
- Hotărârea judecătorească prin care soţul / soţia este declarat / declarată disparut / 
disparută (dupa caz) ;
- Hotărârea judecătorească prin care soţul /soţia este arestat preventiv pe o perioadă mai
mare  de  30  de  zile  sau  execută  o  pedeapsă  privată  de  libertate  şi  nu  participă  la
întreţinerea familiei (după caz);
- Act doveditor care atestă calitatea de reprezentat legal al persoanei minore ;
- Certificatul de încadrare într-un grad de handicap;

Dosar cu şină.

2


