ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI (ASF)
– Legea nr. 277/2010, republicată ACTE NECESARE :
1. cerere şi declaraţie pe propria răspundere (formular);
2. actele de identitate ale solicitanţiilor şi alte acte de stare civilă (sentinţă civilă privind
stabilirea domiciliului minorului, certificat de deces);
3. certificatele de naştere ale copiilor, cărţile de identitate ale acestora (după caz);
4. certificatul de căsătorie sau livretul de familie ;
5. hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;
6. actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
7. acte din care să rezulte că un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ
(adeverinţa de elev pentru toţi copiii de vârstă şcolară din familie; fac excepţie copiii de
vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat pentru care se aduce dovadă eliberată de
autorităţile competente care să ateste faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nici
o formă de învăţământ, prevăzută de lege);
8. acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau
grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
9. venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele
menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salarul net, cupoane de pensie,
ajutor de şomaj, cupon sau extras de cont privind alocaţia de stat pentru copii etc.);
10. copie talon automobile;
11. adeverinţă de la bancă, dacă se solicită plata în cont;
12. declaraţie pe propria răspundere că nu au solicitat acest drept la alte primării ,- pentru
persoanele fără domiciliu;
În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară, vor fi
prezentate şi documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul
solicitantului.

CONDIŢII DE ACORDARE:







familii care au în întreţinere copii minori;
venitul realizat este mai mic de 530 lei pe persoană;
copiii de vârstă şcolară frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de
învăţământ;
familia nu deţine clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau
terenuri care depăşesc 1.000 mp;
familia nu deţine autoturism-autoturisme/motocicletă/motociclete cu o vechime mai
mică de 10 ani.
familia nu deţine mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10
ani, depozite bancare cu o valoare de peste 3.000 lei sau suprafeţe de teren, animale şi
păsări ale căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru
persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

CONDIŢII DE MENŢINERE ÎN PLATĂ :
 reactualizarea dosarului pe baza declaraţiei şi adeverinţelor de venit din 3 în 3 luni;
 orice modificare privind componenţa familiei şi a veniturilor se comunică în 10 zile.

CUANTUMUL ALOCAŢIEI PENTRU FAMILII CU AMBII PĂRINŢI
NR. COPII

VENIT ÎNTRE 0 – 200 LEI

VENIT ÎNTRE 201 – 530 LEI

1

82 Lei

75 Lei

2

164 Lei

150 Lei

3

246 Lei

225 Lei

4<

328 Lei

300 Lei

CUANTUMUL ALOCAŢIEI PENTRU FAMILII MONOPARENTALE
NR. COPII

VENIT ÎNTRE 0 – 200 LEI

VENIT ÎNTRE 201 – 530 LEI

1

107 Lei

102 Lei

2

214 Lei

204 Lei

3

321 Lei

306 Lei

4<

428 Lei

408 Lei

