Alocatia de stat pentru copii
Cerere tip ( se completeaza cu pix de culoare albastra )
















Certificat naştere copil - original şi copie ;
B.I. / C.I. / C.I.P. al ambilor parinţi – original şi copie ;
Certificat casatorie – original si copie ;
Certicate nastere minori aflati in intretinere (daca este cazul ) ;
extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizat în
prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate) ;
Agentia Județeană Pentru Prestații și Inspecție Socială Ilfov are încheiate convenții
cu urmatoarele banci: Banca Romana de Dezvoltare, Piraeus Bank, Transilvania,
Procredit Bank, I.N.G. Bank, Alpha Bank, C.E.C. Bank, Bancpost, Credit Europe
Bank ;
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 ;
In situatia in care reprezentantul legal, inainte de stabilirea domiciliului in orasul
Bragadiru, a avut domiciliul in alt judet sau in Municipiul Bucuresti, trebuie
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 ;
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
Dosar cu şina ;

Observatii :
La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor
parinti şi ale copiilor, în ORIGINAL!!!
IMPORTANT - La depunerea dosarului, este necesară prezenţa ambilor părinţi, dacă nu sunt
căsătoriţi ;

