
 

                                    ROM Â N I A 

                               JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI JOSENII BÂRGĂULUI 

COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

Alocația pentru susținerea familiei - se acordă în conformitate cu prevederile: 

• Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și 

completările ulterioare; 

• HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 277/2010 cu modificările și completările ulterioare; 

                Acordarea acestei prestații are drept scop completarea veniturilor familiilor în 

vederea asigurării unor condiții mai bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, 

precum și stimularea frecventării şcolii, a cursurilor unei forme de învățământ, organizate 

potrivit legii, de către copiii de vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse. 

a) Cine poate beneficia? 

✓ familiile cu venituri reduse  (până în 530 lei/membru familie) care au în creștere și 

îngrijire copii cu vârsta până la 18 ani; 

✓ familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc 

împreună, denumită în continuare familie; 

✓ familia formată din bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia 

dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună; 

✓ familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care 

locuiesc împreună cu aceasta, denumită în continuare familie monoparentală. 

b) Cuantumul alocaţiei 

            Cuantumul alocației pentru susținerea familiei (pentru familia formată din soț-soție 

sau bărbatul și femeia necăsătoriți) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează 

până la de 200 lei: 

• 82 de lei pentru familia cu un copil 

• 164 de lei pentru familia cu doi copii 

•  246 de lei pentru familia cu trei copii 

•  328 de lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii 

             Cuantumul alocației pentru susținerea familiei (pentru familia formată din soț-soție 

sau bărbatul și femeia necăsătoriți) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează 

între 200,01  și 530 de lei: 

• 75 de lei pentru familia cu un copil 

• 150 de lei pentru familia cu doi copii 



• 225 de lei pentru familia cu trei copii 

• 300 de lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii 

           Cuantumul alocației monoparentale pentru familia al cărei venit net lunar/membru de 

familie se situează până la 200 de lei: 

• 107 lei pentru familia cu un copil 

• 214 lei pentru familia cu doi copii 

• 321 de lei pentru familia cu trei copii 

• 428 de lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii 

        Cuantumul alocației monoparentale pentru familia al cărei venit net lunar/membru de 

familie se situează între 200,01 și 530 de lei : 

• 102 lei pentru familia cu un copil 

• 204 lei pentru familia cu doi copii 

• 306 lei pentru familia cu trei copii 

• 408 lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii 

c) Acte necesare : 

• dosar cu şină şi dosar plic; 

• cererea tip; 

• actele de identitate în copie şi original; 

• extras de cont pe numele titularului de cerere pentru cei care doresc ca 

alocatia să fie virată în cont bancar; 

•  livretul de familie, 

•  cărţile de identitate ale membrilor familiei trecuţi de 14 ani; 

•  certificate de naştere pentru copii; 

•   certificat de căsătorie, sentinţa de divorţ, Hotărâri de încredinţare sau 

plasament a minorilor din care să rezulte cărui părinte i s-a/s-au încredinţat 

copilul/copiii, certificat de deces; 

•  hotărâre judecătorească de stabilire a pensiei alimentare pentru copii; 

• Certificat  de încadrare într-un grad de handicap; 

• adeverintă de venit   cu veniturile impozabile , de la Primărie pentru fiecare 

părinte şi copil peste 18 ani; 

• adeverintă de  la Registrul agricol – Primarie; 

•  pentru elevii sub 18 ani o adeverinţă de la instituţiile de învăţământ din care să 

reiasă că frecventează şcoala, numărul de absenţe şi nota la purtare pe 

semestrul anterior depunerii cererii; 

• pentru elevii peste 18 ani şi pentru studenţi o adeverinţă de la instituţiile de 

învăţământ din care să reiasă că urmează cursurile învăţământului la zi, 

Acte doveditoare ale veniturilor realizate în luna PRECEDENTĂ depunerii cererii: 



• de salarizare cu venitul net/lună și valoarea bonurilor de masă, indemnizaţia 

soţiilor de militari, etc; 

• cu indemnizaţii penru creşterea copilului, de şomaj,  etc; 

• stimulentul de inserţie; 

• sprijin lunar; 

• decizie de pensionare (după caz); 

• alocaţii de plasament pentru copii; 

• cupoane şomaj; 

• cupoane de pensii (limită de vârstă, de invaliditate, etc.) 

• mandat poştal în cazul în care există pensie de întreţinere; 

 


