
Alocația pentru susținerea familiei 

 

Alocația pentru susținerea familiei se acordă în conformitate cu prevederile Legii nr. 277/2010 

privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare și 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 familiei în vederea asigurării 

unor condiții mai bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, precum și stimularea 

frecventării de către copiii de vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a 

cursurilor unei forme de învățământ, organizate potrivit legii. 

Familiile cu venituri reduse (care nu depășesc suma de 530 lei/membru familie) și care au în 

creștere și îngrijire copii minori pot beneficia de această prestație. 

Cuantumul alocației pentru susținerea familiei formată din doi părinți al cărei venit net 

lunar/membru de familie se situează până la valoarea de 200 lei: 

 

▪ 82 de lei pentru familia cu 1 copil 

▪ 164 de lei pentru familia cu 2 copii 

▪ 246 de lei pentru familia cu 3 copii 

▪ 328 de lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii 

 

Cuantumul alocației pentru susținerea familiei formată din doi părinți al cărei venit net 

lunar/membru de familie se situează între 201 și 530 de lei: 

 

▪ 75 de lei pentru familia cu 1 copil 

▪ 150 de lei pentru familia cu 2 copii 

▪ 225 de lei pentru familia cu 3 copii 

▪ 300 de lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii 

 

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

familie se situează până la 200 de lei: 

 

▪ 107 lei pentru familia cu 1 copil 

▪ 214 lei pentru familia cu 2 copii 

▪ 321 de lei pentru familia cu 3 copii 

▪ 428 de lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii 

 

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

familie se situează între 200 și 530 de lei: 

 

▪ 102 lei pentru familia cu 1 copil 

▪ 204 lei pentru familia cu 2 copii 

▪ 306 lei pentru familia cu 3 copii 

▪ 408 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii 

 

 

 

 



Documente necesare: 

▪ Actele de identitate ale membrilor familiei 

▪ Certificate de naștere, în cazul minorilor 

▪ Livret de familie actualizat la Serviciul Stare Civilă 

▪ Certificat de căsătorie / Hotărâre de divorț / Certificat de deces (după caz)  

▪ Hotărâre judecătorească pentru persoane arestate / dispărute (după caz) 

▪ Hotărâre de încuviințare a adopției / încredințare / plasament familial (după caz) 

▪ Dispoziția Directorului General pentru plasament în regim de urgență (după caz) 

▪ Act doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore (tutore /curator) 

(după caz) 

▪ Hotărâre judecătorească de stabilire a pensiei alimentare pentru copil/copii (după caz) 

▪ Adeverință eliberată de Oficiul Forței de Muncă 

▪ Adeverință de elev/student cu mențiunea dacă beneficiază de bursă și de promovare și 

condiția de a nu înregistra absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la 

scăderea sub nota 8 la purtare  

▪ Talon de orice tip de pensie(după caz) 

▪ Talon de alocație de stat/plasament (după caz) 

▪ Talon de orice tip de indemnizație/stimulent (după caz) 

▪ Talon de șomaj (după caz) 

▪ Adeverință de de venit de la Administrația Financiară  pentru persoanele peste 18 ani 

▪ Adeverință cu venitul net lunar (cu mențiunea dacă beneficiază de bonuri de masă și valoarea 

acestora) 

▪ Certificat fiscal de la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale pentru persoanele peste 18 

ani cu bunurile deținute, dacă figurează cu datorii și dacă dețin autoturisme, să se menționeze 

anul fabricației și capacitatea 

▪ Certificat de invaliditate/ de handicap (după caz) 

▪ Certificat medical de Constatare a Capacității de Muncă (după caz) 

▪ Decizie de pensionare (după caz) 

▪ Cerere tip [formular] 

▪ Declarație pe propria răspundere că nu dețin bunuri care conduc la excluderea acordării 

ajutorului [listă bunuri] 

▪ Dosar cu șină 

 

https://primăria-popești-leordeni.ro/files/interes-public/formulare-tip/asistenta-sociala/cerere_icc.pdf
https://primăria-popești-leordeni.ro/files/interes-public/formulare-tip/asistenta-sociala/cerere_icc.pdf


* Plata prestației, precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de către Agenţia Județeană 

pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov. Serviciul de Asistență Socială și Autoritate Tutelară 

din cadrul Primăriei Dobroești are atribuţia de primire, înregistrare, verificare şi transmitere 

spre soluţionare Agenţiei Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov a cererilor şi 

documentelor ce stau la baza acordării drepturilor, depuse de către beneficiarii domiciliaţi 

pe raza comunei Dobroești, judet Ilfov. 

 


