Acte necesare întocmirii dosarului de alocație
pentru susținerea familiei
conform Legii nr. 277/2010 republicată, cu modificările și
completările ulterioare
 Cerere - declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor
drepturi de asistență socială – formular tip
 Actul de identitate în termen de valabilitate ( buletin de identitate,
carte de identitate, carte de identitate provizorie) pentru toți membrii
familiei majori și pentru copiii care au împlinit vârsta de 14 ani –
original+copie
 Certificatele de naștere ale copiilor – original+copie
 Livret de familie – original+copie
 Certificat de căsătorie/ certificat de deces/hotărâre judecătorească de
divorț/încredințare minori, după caz – original+copie
 Hotărâre definitivă de încredințare a adopției, de încredințare în
plasament familial al minorului – original+copie
 Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator
– original+copie
 Hotărâre judecătorească prin care soţul/soţia sunt arestaţi preventiv
pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută pedeapsă privativă
de libertate şi nu participă la întreţinere –original+copie
 Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu
handicap accentuat sau grav gr. 1 sau gr. 2 de invaliditate pentru
persoanele aflate în întreținere – original+copie
 Adeverință școală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev /
student, număr absențe nemotivate precum și forma de învățământ
( zi, ff, idd) -original
 In cazul persoanelor singure/ familiilor care nu au domiciliul în
municipiul Timișoara, se va prezenta adeverința de la primaria
localității de domiciliu din care să rezulte ca nu au depus cerere și
declarație pe propria răspundere în vederea acordării alocației pentru

susținerea familiei, certificat de atestare fiscală din care să rezulte
bunurile mobile și imobile deținute - original
 Acte privind veniturile nete lunare realizate de membrii familiei , în
luna anterioară depunerii cererii: - originale
- adeverință privind venitul brut/net (inclusiv valoarea bonurilor
de masă, prime, ore suplimentare)
- acte doveditoare privind veniturile din închirieri,
dobânzi,dividende sau părți sociale
- cupoane indemnizații pentru creșterea copilului până la vârsta
de 2 sau 3 ani / stimulent de inserție
- cupoane indemnizații cu caracter permanent
- cupoane alocații pentru minorii dați în plasament familial sau
încredințați spre creștere și educare
- cupon pensie
- cupon pensie de urmaș + decizie în cazul copiilor care au
părinți decedați
- cupon șomaj
 Certificat de atestare fiscală din care să rezulte bunurile mobile și
imobile cu care toți membrii familiei figurează în evidența Direcției
Fiscale cu sediul pe str. Mihai Eminescu nr. 2B (Serviciul Impozite
și Taxe – lângă primărie) - original
 Adeverință eliberată de Direcția Finanțelor Publice care să ateste
situația veniturilor supuse impozitării pentru toți membrii majori ai
familiei ( str. Ghe. Lazăr nr. 9B) - original
 Copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului aflat în
proprietate, unde este cazul – original+copie
 Persoanele care nu realizează venituri vor depune declarație în acest
sens – formular tip
 Alte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile
realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii
 Declarație de consimțământ – formular tip

