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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL URZICENI
Calea Bucureşti, nr.104, cod poştal 925300
Tel./Fax 0243/254975
Operator de date personale nr. 2026

Directia de asistenta sociala
Compartimentul protectia drepturilor copilului
Autoritate Tutelara
ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE
ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI
1

Cerere tip

2

Livret familie

3

BI/CI/C.I.P pentru toate persoanele cu varsta de peste 14 ani

4

Certificate de naștere pentru copiii care nu au implinit 14 ani ( pentru copiii peste 14 ani este obligatorie CI)

5

Certificat de căsătorie ( dupa caz)

6

Certificat de deces ( dupa caz)

7

Hotarare de divort privind incredintarea minorilor si stabilirea valorii pensiei de intretinere definitiva si irevocabila ( unde este
cazul)

8

Hotarare judecatoreasca prin care sotul ( sotia) este arestat(a) sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la
intretinerea copiilor ( unde este cazul)

9

Hotarare judecatoreasca prin care sotul ( sotia) este declarat(a) disparut(a) unde este cazul

10

Hotarare judecatoreasca pentru instituirea tutelei ( unde este cazul)

11

Hotararea comisiei din cadrul DGASPC privind instituirea masurii de protectie a plasamentului ( unde este cazul)

12

Pentru copilul cu varsta scolara cu grad de handicap grav sau accentuat care nu frecventeaza o forma de invatamant organizata in
condiile legii, alocatia pentru sustinerea familiei se acorda cu conditia prezentarii certificatului de handicap si dovada eliberata de
catre DGASPC Ialomita prin care se atesta faptul ca respectivul copil nu poate fi inscris in nici o forma de invatamant prevazuta de
lege. Pentru copilul cu varsta scolara cu grad de handicap care frecventeaza cursurile scolare, se prezinta certificatul de incadrare in
grad de handicap

13

Adeverință cu salariul net realizat de catre persoanele incadrate in munca cu precizarea valorii bonurilor de masa sau specificatia”
nu primeste bonuri de masa”, din luna anterioara depunerii cererii

14

Adeverință de venit eliberată de ANAF pentru toate persoanele majore din familia beneficiara

15

Talon plată ajutor șomaj, alocație de sprijin

16

Talon, cupon sau extras cont pensie de orice fel

17

Cupon / extras de cont plasament

18

Cupon indemnizatii cu caracter permanent ( copie decizie)

19

Adeverinta/extras de cont, cupon pentru beneficiarii de indemnizatii

20

Adeverință scolara cu precizarea frecventarii cursurilor

21

Adeverință facultate cu precizarea frecventarii cursurilor (unde este cazul)

22

Adeverinta de cadastru cu privire la terenurile arendate si terenurile intravilane (extravilane) detinute si fisa de eligibilitate.Unde
este cazul adeverinta de la asociatie/societati agricole cu venitul incasat pe terenul arendat/valoarea obtinuta din vanzarea produselor

23

Alte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia;

24

Certificat de atestare fiscală eliberat de Serviciul public de impozite și taxe locale

25

Persoanele care declara ca nu realizeaza nici un fel de venit vor anexa o declaratie privind veniturile din care se intretin cu
mentionarea luarii la cunostinta, ca declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale.

26

Adeverinta de la Asociatia de proprietari cu precizarea numarului de membri, numele si prenumele acestora

27

Document prvind furnizarea datelor cu caracter personal

