Acte necesare in vederea depunerii dosarului privind alocatia de stat
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Cerere tip
Copie si original acte identitate parinti
Copie si original c ertific at nastere minor
Copie si original certificat casatorie
Daca parintii nu sunt casatoriti legitim, declaratie din partea parintelui care nu solicita
alocatia, prin care isi exprima acordul ca alocatia pentru minor sa fie ridicata de catre
parintele care face cererea, data in fata reprezentantului Primariei
In cazul in care au trecut trei luni de la data nasterii copilului, declaratie pe propria
raspundere din care sa rezulte motivul pentru care nu s-a depus acest dosar, data in
fata reprezentantului Primariei
Adeverinta de la scoala sau declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca
minorul nu frecventeaza cursurile scolare ( pentru copiii de varsta scolara)- numai in
cazul in care nu s-a depus niciodata dosar pentru obtinerea alocatiei de stat
Pentru plata in cont bancar- extras de cont, deschis la ProCredit Bank, I.N.G, B.R.D.,
Alpha Bank, Volksbank, C.E.C. Bank, Transilvania, BancPost, Piraeus Bank, Credite
Europe Bank.
Dosar cu sina

Observatii
1. In situatia in care reprezentantul legal, inainte de stabilirea domiciliului in orasul
Bragadiru, a avut domiciliul in alt judet sau in Bucuresti, trebui verificat ( in mod
obligatoriu ) la judetul sau sectorul respectiv din Bucuresti, iar in cazul in care figureaza
in baza de date a acestora, sa se solicite transferul electronic de la Primaria in a carei
raza teritoriala a figurat, catre Agentia Judeteana de Prestatii si Inspectie Sociala Ilfov.
2. In cazul in care noul nascut pentru care se solicita dreptul nu este primul nascut al
familiei, iar pentru ceilalti copii ai familiei plata se efectueaza de catre alt sector din
Bucuresti sau alt judet, trebui procedat la efectuarea transferului electronic de dosar
catre Agentia Judeteana de Prestatii si Inspectie Sociala Ilfov.

