
Acte necesare in vederea acordarii alocafiei pentru
sus{inerea familiei (ASF)

Familiile care au in ingrijire copii, cu un venit net pe membru de familie de pdnd la 530 lei,
care indeplinesc qi alte condilii referitoare la bunurile materiale aflate in posesie, precum qi la
frecventarea de cdtre copiii de vdrstd gcolari a cursurilor, pot solicita primdriei de domiciliu acordarea
alocatiei pentru sus{inerea familiei.

Alocalia pentru suslinerea familiei este un beneficiu social selectiv, care se acordd prin testarea
mijloacelor de trai qi este reglementat de Legea nr.27712010 privind alocatra pentru suslinerea
familiei, modifi catd gi republicatd.

: Cuantumurile se stabilesc ?n raport cu tipul familiei, veniturile reahzate qi numdrul de copii
indreptdti{i sb benefi cieze.

Legislatie:
- Legea nr.27712010 privind alocatia pen1ru sus{inerea familiei, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare
- Hotirirea Guvernului nr. 38l20ll pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.27712010 privind alocatia pentru suslinerea familiei
- Ordinul ministrului muncii, familiei qi protec{iei sociale nr,l4741201lpentru aprobarea
Instrucliunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanlei de urgentd a Guvemului nr. 1lIl20I0 privind concediul gi indemnizatia lunard pentru
creqterea copiilor, aprobate prin HotdrArea Guvernului nr. 5212011, Normele metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr.27712010 privind alocalia pentru suslinerea familiei, aprobate prin Hotdrdrea
Guvemului m.3812011, gi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii m. 4161200I
privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotdrdrea Guvemului nr. 50l20ll
- o.u.G. 93t20r6

Acte necesare in vederea ?ntocmirii dosarului de alocatie pentru sustinerea
familiei (ASF), care se acordi pentru familii cu copii in intretinere gi un venit
net lunar de p6nd la 530 lei/membru de familie
- Cdrfi/buletine de identitate ale pdrinJilor (copie qi original);
- Certificatul de cdsdtorie (copie qi original);
- Certificatele de naqtere ale copiilor qi cartea de identitate/buletinul pentru copii de peste 14 ani (copii
gi original);
- Livretul de familie, completat la zi (copie gi original);
- Hotdrdre judecatoreascd definitivd de divorj, certificat de deces sau adeverin{d de la Penitenciar
pentru sojul arestat, dacd este cazul (copie qi original);
- Hotdrdre judecdtoreascd definitivd de incredinlare a copiilor, hotdrdre pentru instituirea unei mSsuri
de ocrotire a copilului, unde este cazul (copie qi original);
- Contract locuin!6 (copie qi original);
- Adeverinld de la asocialia de locatari/proprietari din care sd reiasS cd,intreaga familie locuieqte la

' adresa declaratb;r 'Adeverinte privind venitul net/cupoane de pensie lajutor qomaj/ajutor social/declara{ie notarialS
pentru persoanele care nu rcahzeazd venituri (parinli/parteneri qi copiii adulli necdsdtorili care locuiesc
cu familia), pentru luna anterioard depunerii cererii. In hdeverinlele de salariat, este necesarsd se

men{ioneze salariul net pentru luna anterioari depunerii cererii, cu precizarea dacd se beneficiazd, sau
nu de bonuri de mas6, inclusiv valoarea acestora;
- Cupon pensie de intrelinere, dacd este cazul;
- Cupon alocalie de stat/extras de cont (ultima sumd primitd);



- Adeverinle de elev cu precizarea numdrului de absenle nemotivate din ultimul semestru qcolar
incheiat, nota la purtare qi menliunea repetd/nu repetd; dacd repet6, se va menliona motivul, iu in caz
de motiv medical, se va ataga copie dupS certificatul/documentul medical;
- Certificat de atestare fiscald de la Finanlele Publice Locale (de domiciliu), pentru ambii soti/parteneri
qi copiii adul1i necdsdtoriti, care locuiesc cu familia;
- Adeverinta de la Registrul agricol, pentru ambii so{i/parteneri gi copii adul}i necdsdtoriti, care
locuiesc cu familia;
- Adeverinta de venit de la Administralia Finanlelor Publice, pentru ambii soti/parteneri qi copiii adul{i
necdsdtorifi, care locuiesc cu familia, atAt fentru anul in curs, cdt qi pentru anul anterior;
- Certificat de incadrare in grad de handicap (copie gi original), dacd este cazul;
- In cazul uniunii consensuale/concubinaj, se vor prezenta gi documente referitoare la partener;
- Un dosar pentru incopciat.
Aten{ie ! Dosarele se depun personal sau pe bazd de procurl

.: LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordirii aloca{iei pentru susfinerea
famil utorului social

Bunuri imobile

1
I

ClSdiri sau alte spafii locative in afara locuintei de domiciliu gi a anexelor
gospoddreqti

2.
Terenuri de imprejmuire a locuinlei qi curtea aferentd qi alte terenuri intravilane
rare depdpesc 1.000 mp inzonaurband si 2.000 mp in zonarurald,

Sunuri mobile*

I

Autoturism/Autoturisme qi/sau motocicletd/motociclete cu o vechime mai micd de
1 0 ani, cu excepJia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate
transportului acestora sau persoanelor dependente, precum gi pentru uzul
persoanelor aflate in zone greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/motocicletd cu o vechime mai mare de 10 ani

J.
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fbrd remorci, rulote"
lutobuze, microbuze

4. $alupe, bdrci cu motor, scutere de ap6, iahturi, cu exceplia bdrcilor necesare pentru
rzul persoanelor care locuiesc in RezervaJia Biosferei ,,Delta Dundrii"

5. U lai e agricole : tractor, combind autopropulsatd
6. U laje de prelucrarea gricold: presl de ulei, moard de cereale

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acJionate
ridraulic, mecanic sau electric

*) Aflate in stare de functionare
De 'nzite bancare

I Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Ierenuri/animale qi/sau pdsdri

I
SuprafeJe de teren extravilan, animale qi pdsdri a cdror valoare netd de produclie
rnuald depdqeqte suma de 1.000 euro pentru persoana singurd, respective suma de
).500 euro pentru familie

NOTA: Delinerea unuia dintre bunurile menlionate conduce la excluderea acorddrii alocaJiei pentru
suslinerea familiei / ajutorului social.


