
Alocaţia pentru susţinerea 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. 

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului de alocaţie pentru susţinerea familiei 

(ASF), care se acordă pentru familii cu copii în intreţinere şi un venit net lunar de până 

la 530 lei/membru de familie 

1. Cărţi/buletine de identitate ale părinţilor (copie şi original); 

2.  Certificatul de căsătorie (copie şi original); 

3. Livretul de familie (copie şi original) 

4.  Certificatele de naştere ale copiilor şi cartea de identitate/buletinul pentru copii de peste 14 

ani (copii şi original); 

5. Certificat deces (dupa caz) (copie şi original) 

6.  Hotărâre judecatorească definitivă de divorţ, certificat de deces sau adeverinţă de la 

Penitenciar pentru soţul arestat, dacă este cazul (copie şi original); 

7.  Hotărâre judecătorească definitivă de incredinţare a copiilor, hotărâre pentru instituirea unei 

măsuri de ocrotire a copilului, unde este cazul (copie şi original); 

8.  Adeverinţe privind venitul net/cupoane de pensie/ajutor şomaj/ indemnizatii de orice fel 

pentru luna anterioară depunerii cererii. In adeverinţele de salariat, este necesar să se 

menţioneze salariul net pentru luna anterioară depunerii cererii, cu precizarea dacă se 

beneficiază sau nu de bonuri de masă, inclusiv valoarea acestora; 

9.  Cupon pensie de intreţinere, dacă este cazul; 

10.  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; 

11.  Certificat de atestare fiscală de la Finanţele Publice Locale (de domiciliu), pentru ambii 

soţi/parteneri şi copiii adulţi necăsătoriţi, care locuiesc cu familia; 

12.  Adeverinţa de la Registrul agricol, pentru ambii soţi/parteneri şi copii adulţi necăsătoriţi, 

care locuiesc cu familia; 

13. Adeverinta medic veterinar cu efectivul de animale din gospodaria solicitantului; 

14. Adeverinta APIA cu subventia Agricola incasata; 

15.  Certificat de încadrare in grad de handicap (copie şi original), dacă este cazul; 

16.  In cazul uniunii consensuale/concubinaj, se vor prezenta şi documente referitoare la 

partener; 



17. Cerere/declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala 

(anexa 1) din HE 778/2013 2 ex 

18. DOSAR 

              * Dosarele/ cererile de modificare, încetare a dreptului se depun, la sediul 

primăriei, până la data de 20 a lunii.  

 În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a 

veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligaţia, ca în termen de maxim 15 

zile, să comunice în scris modificările intervenite. Comunicarea este însoţită de  actele 

doveditoare privind modificările intervenite. 

 PLAFON LEGAL < 530 lei ( venit net lunar pe membru de familie) 

 De alocatia pentru sustinerea familiei pot beneficia familiile formată din sot, 

sotie/barbatul şi femeia necăsătoriti sau persoanele singure şi copii aflati în întretinerea 

acestora care realizează venituri de până la 530 lei/membru de familie, cuantum stabilit în 

functie de venitul net lunar, respectiv numărul copiilor în vârstă de până la 18 ani, care 

frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învătământ organizate potrivit 

legii,cu exceptia celor care întrerup din motive medicale şi nu înregistrază absente 

nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare. 
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