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Cererea şi declaraţia pe propria raspundere, precum si celelalte acte doveditoare privind 
componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la primaria comunei Unteni. 

Pentru soluţionarea cererii privind acordarea alocației pentru susținerea familiei, se va 
afectua anchetă socială la domiciliul solicitantului.  

Acordarea sau, dupa caz, neacordarea dreptului se face prin dispoziţia scrisă a 

primarului și se acordă începând cu luna urmatoare înregistrării cererii.  
În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la alocația pentru 

susținerea familiei, se efectuează anchete sociale la un interval de 6 luni sau ori de cate ori este 
nevoie. 

Familiile care au în întreținere copiii de vârstă școlară beneficiază de alocaţie în condiţiile în 
care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, cu 
excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui 
semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare. 
                Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi 
care nu frecventează o formă de învăţământ organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia 
prezentării unei dovezi de la secretariatul comisiei pentru protecţia copilului, prin care se atestă faptul că 
respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învăţământ prevăzută de lege. 

Acordarea alocației pentru susținerea familiei are în vedere consultarea listei cu bunurile 
ce conduc la excluderea acordării din anexa 3(anexa 4). 

 
 
 

Obligaţiile beneficiarilor de alocație pentru susținerea familiei 

 
Titularul dreptului are obligatia ca, în termen de maximum 15 zile, să comunice în scris 

primarului orice modificare intervenită cu privire la componenţa familiei şi/sau la veniturile 
realizate de membrii acesteia,. Comunicarea este însoţită de copii ale actelor doveditoare privind 
modificările intervenite. 


