
Birou Beneficii Sociale 

Compartiment Beneficii sociale Selective 

 Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

cu modificările si completările ulterioare; 

 Legea nr. 277/2010 privind alocația de susținere familie, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării 

sociale,cu modificările si completările ulterioare; 

 Hotărârea nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările si completările ulterioare;  

  Ordonanța de Urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în 

perioada sezonului rece, cu modificările si completările ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 

privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar 

a copiilor proveniți din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a 

tichetelor sociale pentru grădiniţă , cu modificările si completările ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării 

în învăţământul preşcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate şi a 

procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă; 

 Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu 

vârste cuprinse intre 0-12 luni; 

 Ordinul nr. 267/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu 

vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern; 

 

 



Compartiment Beneficii Sociale Universale 

 

 Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată cu 

modificările si completările ulterioare;  

 Hotărârea de Guvern nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru 

copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a 

alocaţiei de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 privind concediul si indemnizația lunară 

pentru creșterea și îngrijirea copiilor, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 

privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea și îngrijirea 

copiilor, cu modificările si completările ulterioare; 

 

 

 


