
 

 

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PRIVIND 

ACORDAREA ALOCAŢIEI  PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI:    

 

Venitul net pe membru de familie este de până la 530 lei 

Dosarul nou se depune până la data de 25 a lunii în curs 
 

 

 

 

-    CERERE şi DECLARAŢIE TIP (se obţine de la noi) 

- CARTE DE IDENTITATE (C.I.) Soţ, soţie, copii şi CERTIFICATE DE 

NAȘTERE minori – copii xerox 

- LIVRET DE FAMILIE - copie xerox; CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE – copie 

xerox; CERTIFICAT DE DECES – copie xerox (unde este cazul)  

- ADEVERINŢE VENITURI : adeverinţe (de la angajator) care să cuprindă veniturile 

nete şi cotravaloarea bonurilor de masă, cupoane pensie(unde este cazul), cupoane de 

şomaj (unde este cazul), declaraţie tip (se obţine  de la noi), de venituri ocazionale 

pentru persoanele care nu au un loc de muncă stabil sau lucrează cu ziua. 

- ADEVERINŢE DE FRECVENTARE A CURSURILOR ŞCOLARE, (pentru 

copii şcolari) pentru anul școlar 2018-2019, cu menţiunea dacă primesc sau nu burse 

de merit şi în ce cuantum, dacă repetă anul şcolar, situaţia absenţelor nemotivate şi a 

notei la purtare din sem.II an scolar 2018-2019 (unde este cazul)  

- CUPON ALOCAŢIE  DE STAT  sau  EXTRAS DE  CONT. 

- SENTINŢĂ DE DIVORŢ / STABILIRE INCREDINȚARE MINORI (unde este 

cazul) 

- DECLARAŢIE TIP PENTRU FAMILIA MONOPARENTALĂ CARE NU MAI 

CONVIEŢUIEŞTE ÎN CONCUBINAJ (se obţine de la noi). 

- ADEVERINŢĂ DE TEREN AGRICOL (de la Primărie) pt ambii soţi sau 

concubini, doar pt cei care nu au dosar de ajutor social  

- ADEVERINŢĂ CU BUNURILE MOBILE ȘI IMOBILE pe care le dețin în 

proprietate sau folosință (de la Primărie – Serviciul Taxe și Impozite) pt ambii 

soţi sau concubini,  

- ADEVERINȚĂ DE VENIT IMPOZABIL (de la Administrația Financiară) 

pentru persoanele fizice autorizate ( unde este cazul ) 

- CERTIFICATUL DE HANDICAP ŞI DOVADA DE LA DIRECŢIA DE 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ BRAŞOV - pentru copii cu dizabilităţi care nu pot 

frecventa şcoala ( unde este cazul )  

- DECLARAȚIA ANGAJAMENT ( se obține de la noi ) 

- TALONUL AUTOTURISMULUI – copie xerox ( unde este cazul ) 

- Dosar pentru încopciat  

 

 

NU pot beneficia de alocația de susținere, familiile care dețin în proprietate sau 

folosință următoarele bunuri : - 2 imobile, teren intravilan peste 1000 mp, autoturism / 

motocicletă cu vechime mai mică de 10 ani, depozit bancar mai mare de 3000 lei, 2 

autoturisme / motociclete  cu vechime mai mare de 10 ani, autoutilitară, autocamion, 

autobuz, microbuz, rulotă, tractor, șalupă, iaht, scutere de apă, moară de cereale, presă de 

ulei, gater, etc.    

 

 


