
Documentele necesare pentru depunerea dosarului de acordare a  
ALOCAŢIEI  DE  STAT  

pentru copii   
 
 
      I.ACTE OBLIGATORII, pt. toți solicitanții : 

 
   1. Cerere tip  pentru ALOCAŢIE DE STAT  - 1 buc. Poate fi întocmită pe numele 
mamei sau al tatălui copilului, după cum preferă aceștia. 
   2. Dosar plic -  1 buc. 
   3. Xerocopie  a CERTIFICATULUI DE NAŞTERE a copilului pentru care se solicită 
acest drept - 1 buc. 
   4. Xerocopie a   CĂRŢII DE IDENTITATE a tatălui copilului - 1 buc.  
   5. Xerocopie a   CĂRŢII DE IDENTITATE a mamei copilului – 1 buc. 
   6. Xerocopie a LIVRETULUI DE FAMILIE, în care să fie înscrişi : mama, tata şi fraţii 
copilului nou-născut pentru care se solicită alocaţia de stat, inclusiv acesta din urmă. 
 
 
 
       II.ACTE SUPLIMENTARE( în plus față de cele enumerate la pct. I), pt. situații 
speciale :  
 
   7. DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE(de la mamă sau de la tată, după caz, 
atunci când cei doi nu sunt căsătoriți legal, conviețuiesc în concubinaj, sunt despărțiți în 
fapt, etc.); 
  8. EXTRAS DE CONT DE CARD SAU BANCAR (dacă  se doreşte ca alocaţia de stat să 
fie virată în cont de card sau bancar), eliberat pe numele reprezentantul legal al 
minorului, înscris ca titular al cererii de acordare a alocaţiei de stat anterior 
menţionată(mama, tata, persoana de plasament familial, tutore, curator, etc.) ; 
   9. ALTE DOCUMENTE DOVEDITOARE (copie sentinţă divorţ – în cazul în care 
părinții copilului sunt divorțați iar copilul este încredințat prin sentință unuia dintre 
aceștia), copie document pt. încredinţare minor, copie hotărâre plasament familial, copie 
dispoziţie de tutelă sau de curatelă pt. minor, etc.)  - dacă este cazul. 
 
          
           III.CONDIȚII LEGALE : 
 
      La depunerea dosarului de alocație de stat, 
     ATENȚIE LA URMĂTOARELE CONDIȚII: 

 dosarul de alocaţie de stat pentru copii se poate depune doar la primăria pe raza 
căreia au domiciliul stabil sau reşedinţa(domiciliul cu viză de flotant) părinţii 
copilului. Ambii părinți ai copilului este obligatoriu să aibă domiciliul (fie și doar cu 
viză de flotant, valabilă) pe raza aceleiași localități; 
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 să nu fie expirate actele de identitate ale părinților copilului sau să nu expire în 
viitorul apropiat(într-o lună/două de la data la care ne aflăm), pentru că se respinge 
dosarul la A.J.P.I.S.; 

 dacă au trecut mai mult de 3-4 luni de la nașterea copilului până la depunerea 
dosarului de alocație de stat la primărie, părintele care este titular de dosar trebuie 
să dea declarație pentru a motiva întârzierea depunerii dosarului(ex. Au fost plecați 
din localitate, au avut probleme de sănătate sau alte probleme familiale, etc.), iar în 
declarație să se specifice totodată dacă de la nașterea copilului și până în prezent 
acesta s-a aflat în permanență în familie sau a fost instituționalizat(o perioadă); 

 cererea se semnează și de către  mama și de către tatăl copilului; 
 
 
 
 
 


