
ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE ALOCAŢIE  PENTRU 
SUSŢINEREA FAMILIEI (Lg. 277/2010) 

 

        Dosarele se depun până la data de 20 a fiecărei luni. 

                     Venitul pe membru de familie să nu depășească 530 lei.                                                            

 cerere și declarație pe propria răspundere  

  copie buletin soț/soție/concubini/copii + originale    

  copie livret de familie + original (starea civilă) 

 copie după hotărârea judecătorească de divorț, definitivă și irevocabilă  (original) 

 copie după hotărârea judecătorească privind adopția/ plasamentul / tutela (original) 

 copie după hotărârea judecătorească privind soțul/soția declarați dispăruți sau soțul/soția sunt 

arestați sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor 

 adeverință de la primăria de domiciliu pentru persoanele fără domiciliu/reședință și fără locuință, 

dar raza teritorială în care acesta trăiește aparține de Primăria Suceava (eliberată în luna solicitării 

dreptului, specificat dacă beneficiază de prevederile Lg. 277/2010 și dacă deține bunuri mobile si 

imobile: proprietăți, teren, auto).  

  Acte privind veniturile: 

- adeverință de salariat (original) cu salariul net luna anterioară, cu precizarea altor venituri 
identificate ca fiind impozabile (eliberată de angajator în luna solicitării dreptului) + 
mențiunea tichetelor de masă (valoarea lor sau specificat că nu se acordă) 

- cupon de pensie luna anterioară depunerii dosarului (original sau xerox) 
- cupon șomaj luna anterioară depunerii dosarului (original sau xerox), / adeverință AJPS 
- decizie de impunere eliberată de Administrația financiară 
- adeverință eliberată de Administrația financiară pentru cazurile în care se realizează venituri  

precizate în cererea tip (original) 
 

 adeverință tip privind bunurile, vizată de serviciul Fond funciar (etaj III) și serviciul Impozite și taxe 
(etaj I - sediul Primăriei din Areni) 

- cupon indemnizație creștere copil luna anterioară depunerii dosarului (adeverință AJPS), 
cupon stimulent (original) 

- alte acte doveditoare privind  veniturile realizate de familie (cupon/adeverință alocație de 
plasament) 

 adeverință de elev cu mențiunea numărului de absențe nemotivate înregistrate în semestrul I/semestrul II 
al anului școlar și precizat dacă repetă anul școlar. 

 adeverință pentru preșcolarii cu vârste între 3 - 6 ani de la grădinița unde sunt înscriși și frecventează 
cursurile - în vederea acordării stimulentului educațional. 

 adeverință de student 
 adeverință APIA (soț + soție) privind ajutoarele de stat pentru producătorii agricoli, acordate cf. OU 

nr.14/2010 pentru anul în curs până în prezent  (lângă METRO) 
 certificat grad de handicap 
 declarație notar  
 2 dosare (plastic) cu șină 
 carte identitate autoturism 


