DOCUMENTE NECESARE DOSARULUI DE ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA
FAMILIEI
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Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social - tip;
Buletin de identitate(B.I.)/Carte de identitate(C.I.) al titularului şi a celorlalţi membrii de familie
trecuţi de 14 ani (copie şi original)
Cerificate de naştere ale copiilor sub 14 ani (copie şi original);
Cerificate de căsătorie, deces dacă este cazul (originale şi copii);
Cupon pensie de intreţinere, dacă este cazul;
Cupon alocaţie de stat/extras de cont (ultima sumă primită);
Adeverinţe de elev cu precizarea numărului de absenţe nemotivate din ultimul semestru şcolar
incheiat, nota la purtare şi menţiunea repetă/nu repetă; dacă repetă, se va menţiona motivul, iar in
caz de motiv medical, se va ataşa copie după certificatul/documentul medical;
Hotărârea de adopţie sau încredinţare/plasament a minorului portivit legii, dacă este cazul (original
şi copie);
În cazul divorţului cu copii încredinţaţi se va prezenta hotărârea judecătorească privind pensia de
întreţinere;
- Certificat de încadrare in grad de handicap (copie şi original), dacă este cazul;
Adeverinţa de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Brezniţa-Ocol;
Adeverinta de venituri eliberata de Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte veniturile
realizate;
Acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară
depunerii cererii :
adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă;
cupoane de pensii; cupoane de aocatii de stat pentru copii,
cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap, inclusiv bugetul complementar;
alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare;
acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi
sociale,renta/subvenţie agricolă, etc.;
declaraţie privind alte venituri realizate;
Alte acte doveditoare privind veniturile realizate din munci ocazionale sau alte activităţi
independente;
Doua dosare cu sina.

Atenţie ! Dosarele se depun personal sau pe bază de procură

BENEFICIAZA DE ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI
Familiile care au în îngrijire copii, cu un venit net pe membru de familie de până la 530 lei, care
îndeplinesc şi alte condiţii referitoare la bunurile materiale aflate în posesie, precum şi la frecventarea de
către copiii de vârstă şcolară a cursurilor, pot solicita primăriei de domiciliu acordarea alocaţiei pentru
susţinerea familiei.
Alocaţia pentru susţinerea familiei este un beneficiu social selectiv, care se acordă prin testarea
mijloacelor de trai şi este reglementat de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,
modificată şi republicată.
Cuantumurile se stabilesc în raport cu tipul familiei, veniturile realizate şi numărul de copii îndreptăţiţi
să beneficieze.

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR DE ALOCAŢIE PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI












Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia să comunice în scris, orice
modificare privind veniturile realizate, domiciliul, componenţa familiei, în termen de maximum 15
zile de la data modificării. Comunicarea trebuie să fie însoţită de copii ale actelor doveditoare privind
modificările intervenite. Nerespectarea acestor obligaţii duce la incetarea dreptului la alocatia pentru
sustinerea familiei şi se sancţionează conform legii.
În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a drepturilor alocaţiei pentru susţinerea
familiei, beneficiarii au obligaţia de a primi vizita comisiei de ancheta la interval de 6 luni sau ori
de câte ori este nevoie şi de a furniza informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale.
În cazul în care solicitantul/beneficiarul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru
întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a
alocaţiei.
Titularul are obligaţia de a prezenta la începutul fiecărui an şcolar, pentru fiecare copil, care
frecventează o formă de învăţământ conform legii, adeverinţă de la şcoală cu menţiunea REPETĂ
SAU NU ANUL ŞCOLAR.
Pentru copiii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat, care nu frecventează o formă
de învăţământ, organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului
de încadrare într-un grad de handicap.
Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocaţie se recuperează de la titularul dreptului de
alocaţie, în termenul de prescripţie prevăzut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare;

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea
familiei/ajutorului social
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*

Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de
10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate
1.
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 prelucrarea gricolă: 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
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale şi/sau păsări
Suprafeţe de teren extravilan, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie
1. anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de
2.500 euro pentru familie
NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării alocaţiei pentru
susţinerea familiei / ajutorului social.

