ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SIMERIA
Direcţia de Asistenţă Socială

335900, Simeria, Piaţa Unirii Bl.5 Parter, tel. 0254262076, fax. 0254262518
e-mail: spas. simeria@gmail. com, site: www. primariasimeria. ro

ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII - SE ACORDA:
1. Conform Legii 61 / 22.09.1993 privind alocaţia de stat pentru copii.
2. Conform Hotărârii Guvernului 1026 / 09.08.2006 privind masurile pentru aplicarea

dispoziţiilor Legii nr. 61 / 1993.

TITULAR ŞI BENEFICIAR
este copilul in vârsta de pana la 18 ani, iar alocația se plăteşte unuia dintre părinţi
in baza acordului acestora.
CUANTUM
- 300 lei / lunar, pentru copii in vârsta de până la 2 ani sau până la 3 ani în cazul copilului
cu handicap
- 150 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani
- 300 lei pentru copiii cu vârstă cuprinsă între 3 ani și 18 ani în cazul copilului cu grad
de handicap.
Stabilirea si plata drepturilor
Beneficiază de alocație de stat pentru copii, toţi copiii in vârsta de pana la 18 ani, iar in
situaţia tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani si care urmează cursurile învăţământului liceal
sau profesional, organizate in condiţiile legii, alocația de stat pentru copii se acorda pana la
terminarea acestora.
Stabilirea dreptului la alocație de stat pentru copii se face pe baza de cerere tip depusa de
reprezentantul legal, in numele copilului, si a actelor din care rezulta îndeplinirea condiţiilor de
acordare a acestui drept.
Acte necesare:
copie certificat de naştere pentru copil si CI pentru copiii cu vârsta peste 14 ani
copie acte de identitate ale ambilor părinţi
cerere tip completata
personal
• dosar plic
• extras de cont (după caz)
Nota: la depunerea dosarului trebuie prezentate actele de identitate ale părinţilor si certificatul
de naştere al copilului in original.
Pentru virarea banilor in cont bancar, se va prezenta un extras de cont cu stampila si semnătura
băncii (BCR, BRD, RAIFFEISEN, CEC, CARPATICA, BANC POST, BANK LEUMI ROMÂNIA,
PROCREDITBANK, BANCA TRANSILVANIA, ROMEXTERA BANK, OTP, INTESA
SANPAOLO). Plata alocaţiei de stat pentru copii se face începând cu luna următoare celei in
care s-a născut copilul. in cazul in care cererea este înregistrata ulterior lunii in care s-a născut
copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face si pentru perioadele anterioare, dar nu
mai mult de 12 luni. Plata drepturilor pentru alocatia de stat pentru copii se asigura de către
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