
Alocaţia pentru susţinerea familiei 

                                                              

 Acte necesare in vederea depunerii dosarului privind alocatia pentru sustinerea 
familiei  

o Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului social  

o Copie si original act de identitate (sot, sotie si copii care depasesc varsta de 14 ani)  

o Copie si original certificat casatorie ( daca este cazul )  

o Copie si original certificate nastere copii sub 14 ani  

o Copie si original livret familie  

o Adeverinta eliberata de angajator cu salariu net (sa se mentioneze daca beneficiaza sau 

nu de bonuri de masa)  

o Adeverinta scoala (pentru (copiii de varsta scolara) in care sa se mentioneze si daca 

repeta sau nu anul scolar  

o Talon de alocatie de stat  

o Certificat fiscal primaria Bragadiru (sot si sotie sau concubini) cu bunurile detinute, daca 

figureaza cu datorii si daca detin autoturisme, sa se mentioneze anul fabricatiei si 

capacitatea  

o Talon pensie (daca este cazul)  

o Talon indemnizatie crestere copil (daca este cazul)  

o Talon indemnizatie de handicap(daca este cazul)  

o Hotarare de divort, ramasa definitiva si irevocabila, copie conform cu originalul (daca 

este cazul)  

o Talon pensie alimentara(daca este cazul)  

o Declaratie notariala pentru cei care nu realizeaza venituri  

o Copie certificat de handicap (daca este cazul)  

o In cazul familiilor in care exista decat un singur parinte, declaratie notariala ca parintele 

este singura persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia  

o Declaratie notariala din care sa rezulte faptul ca nu au depozite bancare cu valoare peste 

3.000 lei  

o Dosar de incopciat  

 

Mentionam ca venitul net pe membru de familie nu trebuie sa depaseasca 530 lei 

 

 

 

http://primariaorasbragadiru.ro/downloads/asistenta/cerere%20%20acordare%20%20ajutor%20%20social%20gaze,%20lemne.docx


ANUNT 

 

              Plata indemnizaţiilor, precum şi soluţionarea 

cererilor este efectuată de către AGENŢIA JUDETEANA 

pentru PLAŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ ILFOV.  

        Compartimentul de Beneficii Sociale din cadrul 

Primariei orasului Bragadiru are atribuţia de primire, 

înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare 

Agenţiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Ilfov a 

cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării 

drepturilor, depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe 

raza orasului Bragadiru, judet Ilfov.  

       Sesizările ce au ca obiect calculul şi plata drepturilor 

la indemnizaţie creştere copil, înaintate de către 

persoanele domiciliate pe raza orasului Bragadiru, sunt de 

competenţa Agenţiei Judetene pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială Ilfov.  

Adresa: Agenţiei Judetene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

Ilfov - str. Bld. General  Gheorghe Magheru nr.7 sector 

1, Bucuresti  

  

Tel: 021-2569.692  

Fax: 037-1601.908 

E-mail: ajpis.ilfov@mmanpis.ro  

Site web: http://ilfov.mmanpis.ro 

 



 

 

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea 

familiei, ajutorului social si ajutorului pentru incalzirea locuintei  

Bunuri imobile 

  1.  
 Clădiri  sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor 

gospodăreşti 

  2.  
 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane 

care          depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală 

Bunuri mobile* 

 1. 

 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 

10 ani,  cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate 

transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor 

aflate în zone greu accesibile 

  2.  Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani 

  3. 
 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, 

autobuze, microbuze 

  4. 
 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru 

uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“ 

  5.  Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată 

  6.  Utilaje de prelucrarea gricolă: presă de ulei, moară de cereale 

  7. 
 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate 

hidraulic, mecanic sau electric 

 *) Aflate în stare de funcţionare 

Depozite bancare 

  1.  Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei 

Terenuri/animale şi/sau păsări 

 1. 

 Suprafeţe de teren extravilan, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie 

anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 

2.500 euro pentru familie 

  NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării alocaţiei 

pentru susţinerea familiei , ajutorului social si ajutorului pentru incalzirea locuintei 


