
DOCUMENTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA ALOCATIEI DE STAT PENTRU 
COPII

-certificat de nastere al copilului (original si copie)

-actul de identitate al reprezentantului legal (original si copie)

-documentele din care sa rezulte situatia juridical a copilului fata de 
reprezentantul legal, in copie, care pot fi, dupa caz, urmatoarele:

1)Livretul de familie

2)Hotararea judecatoreasca de incredintare a copilului in caz de divort

3)Hotarare judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei

4) Hotarare judecatoreasca de incuviintare a adoptiei

5)Hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru 
protectia copilului pentru masura de protectie speciala a plasamantului

6)dispozitia directorului general/directorului executive al  D.G.A.S.P.C. sau,
dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura de protective speciala 
a plasamentului in regim de urgenta

7)Hotarare judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia 
autoritatii tutelare emisa pana la 31 decembrie 2004

8)dispozitia autoritatii tutelare de instituire a curatelei

9)actul de deces al unuia dintre parinti

10)alte documente, daca este cazul

-pentru copilul cu handicap, cererea este insotita si de copia certificatului 
de incadrarea a copilului intr-un grad de handicap.In situatia in care 
incadrarea intr-un grad de handicap intervine dupa stabilirea dreptului la 
alocatie de stat pentru copii, solicitantul depune la primarie copie dupa 
certificatulde incadrare intr-un grad de handicap, fara a se complete o 
noua cerere

-in situatia in care nu a fost eliberat certificatul de nastere al copilului 
pentru care se solicita dreptul, cererea va fi insotita de actul  constatator 
al nasterii sau de extrasul de nastere.Copia certificatului de nastere al 
copilului va fi depusa in  termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, 
dar nu mai tarziu de 12 luni de la nasterea copilului

-pentru cetatenii straini sau apatrizi documentele din care rezulta 
identitatea reprezentantului legal, domiciliul sau resedinta acestuia si a 
copiilor sai pe teritoriul Romaniei, precum si situatia juridical a copiilor 
sunt eliberate de autoritatile din tara de origine si confirmate de 
autoritatile romane si/sau, dupa caz, cele eliberate de autoritatile romane.


