
2/to/2020 Alocaţia de susţinere a familiei se acordă confom Legii 277/2010 - Primaria Caracal

Alocaţia de susţinere a familiei se acordă conform Legii 277/2010
`-i

Pot beneficia de acest drept familiile Şi persoanele singure care au domiciliul/reşedinţa În Municipiul Caracal cu venituri
reduse, care au În creştere şi Îngrijire cppii În vârstă de până la 18 ani.

În vederea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei, solicitanţii trebuie să Îndeplinească cumulativ
umătoarele condiţii:

Venitul mediu net  lunar pe membru de familie să nu depăşească   530 de lei;
Copiii de vârstă Şcolară să frecventeze cursurile   unei forme de Învăţământ organizate potrivit legii;
Să nu deţină bunuri aflate În lista de bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate;
Depunerea trimestrială a Cererii şi declaraţiei pe propriei răspundere asupra componenţei şi veniturilor familiei.

Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei se stabileşte În funcţie de venitul familiei şi situaţia acesteia (familie
monoparentală sau familie formată din soţ, soţie şi copiii lor).

Tranşe de venituri Număr copii                Familia        Familia cu
În familie                      cu             un părinte

2 părinţi

0 -200 Iei/membru           l  copil

2 copii

3 copii

201  -530
lei/membru

Cerere alocatie de stat

82                      107

164                     214

246                    321

4 Şi mai  mulţi                        328                     428
copii

l  copil                                        75                       102

2 copii                                      150                    204

3 copii                                    225                    306

4 şi mai  mulţi                        300                     408
copij

\M^^^r.primariacaracal.ro/acte-necesare-si-formulare-asistenta/183-alocatiade-sustinere-a-familiei€e-acordaconform-legii-277-2010 Mil



Anexa nr.  1
Anexa nr.  1 la Nomele metodologice
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6)®audbşp"cqpitipensoamdbiânptiăţtie:

r\ Pentni cetătenii români:
CN -certmcat de mştere
81 - btJetin de identitate

Cl -carte de idemitate

CIP - carte de identitate provizorie

P - paşaport

Pentni cetătenii străini sau aDatrizi:                    Pentru cetătenii uE. SEE sau coried  Ehretiană:
PST -pemis de şedere temporară                   CIN -certlflcat Tnregistrare
Dl -document de identitate                                   CR -cahe de nBzidenţă

PSTL -permis de şedere pe termen lung



r\ Pentm cetătenii români:
CN - certificat de naştere
81 - buletin de identitate
Cl - carte de identitate
CIP - carte de identitate provizorie
P - paşaport

Pentru cetătenii stnăini sau aDatrizi:             Pentru cetătenii uE. SEE sau confed.  Elvetiană:
PST -permis de şedere temporară             CIN -certificat înregistrare
DI -document de identitate                            CR -carte de rezidenţă
PSTL -permis de şedene pe temen lung

c)®a±ed;esprec€hhGepetsoamemqjm&mftmffimpersoamdtiiâ:reptăţi€e:
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lcod Categoria de venituri Acte doveditoare*       |   Venitul reallzar lei   |

VEmURI DIN UT[Vl"Ţt INDEPENDENTE

1

Venituri  din  profbsii  liber®  venituril®  obţinut®  dln  ex®rcltarea  profi®slilor

ad®v®rinţă ®llb®rată de

medicale,  de  avocat,  notar,  auditor  financiar,  consultant  fiscal,  expeil
contabil,  contabil  autorizat,  consultant  de  plasament  în  valori  mobiliare,
arhitect    sau    a    altor    profesii    reglementate,    desfăşurate    ln    mod
Independent, În condlţllle legli

2
Venlturi comerciale  provenfte dln fapte de comerţ al® contribuabllllor, dln

prestări de servicii, precum şi dln practicarea unei meserii Administraţia financiară

3

Venlturile  dln  valorif]carea  sub  orice  forrnă  a  drepturllor  de  proprietate
intelectuală  provin  dln  brevete  de  invent]e,  desene  şi  mod®le,  mostre,
mărci  de fabrică şi de comed  procedee tehnice,  knowhow,  dln drepturi
de autor §i drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemen®a----



lcod Cateqoria de vonituri Acte doveditoane*     |   Venftul realizat"lei   |

8
Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană autorizată adeverinţă eliberată de
să desfăsoare o activitate indeDendentă Adm. financiară

9 lndemnizaţia de şomaj §i/sau venit lunar de completare
mandat poştal /extrasdecont/decizie

10
[ndemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urrnare a unei funcţii de

adeverinţă ®liberată deAdm.financiară

demnitate Dublică, §tabilite Dotrivit leţiii

11
lndemnizaţii   din   activităţi   desfăşurate   ca   urTnare  a   unei   funcţii
alese în cadrul Dersoanelor juridice fără scoD Datrimonial

12

DreptuTjle    de    soldă    lunară,    indemnizaţiile,    primele,    premiile,
sporurile  şi  alte  drepturi  ale  personalului  militar,  acordate  potrivit
leaji

13

lndemnizaţia   lunară   brută,   precum   şi   suma   din   profitul   net,
cuvenite administratorilor la companii/societăţi  naţionale, societăţl
comerciale  la  care  statul  sau  o  autoritate  a  admlnistraţi®i  publice
locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome

14
Remuneraţia obţinută de directori În baza unui contract de mandat
conform Drevederilor leaii societătllor comerciale

15

Remuneraţia  primită  de  preşedinte[e  asociaţiei  de  proprietari  sau
de  alte  persoane,  În  baza  contractului  de  mandat,  potrivit  legii
privind   Înfiinţarea,   organizarea   şi   funcţionarea   asociaţiilor   de
DroDrietari

16
Sumele   primite  de   membrii  fondatori   ai   societăţilor  comerciale
constituite prin subscripţie publică

17

Sumele    primite    de    reprezentanţii    În    adunarea    generală    a
acţionarilor, În  conslliul de  administraţie,  membrii  directoratului  şi
ai consiliului de supraveghere, precum şi În comisia de cenzori

18
Sumele  primite  de  reprezentanţii  În  organisme  tripartjte,  potrivit
leaii

19
lndemnizaţia lunari a asociatului  unic, la nivelul valorii înscrise În
declaratia de asigurări sociale

20

Sumele   acordate   de   organizaţii   nonprofit   şi   de   alte   entităţl
neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal
stabilit   pentru    indemnizatia    primită   pe   perioada   delegării   şi
detaşării  în  altă  localltate,  În  ţară  şi  În  străinătate,  În  interesul
sewiciului. Dentru salariatii din inst[tutiile Dublice

21

lndemnizaţia  administratorilor,   precum  şi  suma  din   profitul   net

adeverinţă ellberată de

cuvenite  administratorilor  societăţilor  comerciale  potrivit  actului
constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor

22
Sume  reprezentând salarii sau  diferenţe de salarii stabilite în  baza
unor hotărâri judecătore§ti rămase definitive şi irevocabile, precum
şi actualizarea acestora cu indice]e de inflaţie Adm. financiară

23
lndemnizaţiile    lunare    plătite    confom    legii    de    angajatori    pe
perioada de neconcurenţă, stabillte confom contractului individual
de muncă

24
Orice  alte  sume  sau  avantaje  de  natură  salarială  ori  as[m]late
salariilor În vederea imE>unerii

DIN CED^FtEA FOLOSINŢEI BUNURILOR   +

25

Veniturile, in bani şi/sau in natură, provenind din cedarea folosinţei
adeverintă eliberată debunurilor    mobile    şi    imobile,    obţinute    de    către    proprietar,

uzufructuar  sau   alt   deţinător   legal,   altele   decât   veniturile   dinAdm. financiară
activităti indeDendente
{                  1lail#I;,},`r                                              J))/.`{,                 .J^^`J                      .^.           `^`                                                                                                                   ,J

26 Divldende
adeverinţă eliberată deAdm.financiară

27 Venituri impozabile din dobânzi
28 Câ§tiguri din transferul titlurilor de valoare

29
Venituri din opera!iuni de vânzarecumpărare de valută  la termen,adeverinţă eljbe[ată de
pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare Adm. financiară

30 Venituri din lichidarea unei Dersoane iuridice
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PENsl1 DE STAT

31 Pensia Dentru limltă de vârstă

mandat poştal /extras deconudeclzie
32 Pens!a ahtlc[pată
33 Pensia ant!clpată padlală
34 PeTtsia de invalldltate
35 Per`sla de uma§

PENsl1 AGRICULTORl

36 Pensie agricultor
manaat poştai /extras aeconudeclz!e

PENsl1 MILITARE

37 Pen§le de servlciu
mandat po§tal /extra§ deconvdeclzle38 Pensla de lnvalldftate

39 Pehs[a de umaş
40 Pen§la l.O.V.R.

lNDEwl .                           ``2*>,'      :     ,     '                              ,`:`3,,                  -`,                       ,, '           ,-Jâ,,,1                                        `r:,.-r „"

41
lndemnizaî!a  pt.  persoanele  care  şl.au   p]erdut  total  sau  parţlal

mandat poştal /extras deconudeciziecapacltatea  de  muncă  ca  Limar®  a  partlclpăril  la  revolu!le  §1  pt.
umaşil acestora

42
lndemhlzaţla de Însoţltor pentru pens!onari gr. 1
invaliditate/nevăzători handicaD grav

43 lndemnlza!la pentru incapacltatea temporară de muncă adeverlnţă anga]ator

44
lndemnlzaţla lunarii pentru actlvltatea de liber-profesionlst a
artjstilor interDreti sau executantl

lNDENNtzAŢll şT ST[NULENTE PENTRU CREŞTEFtEA COPILULUL+ +

45 lhdemhlzaţla pentm matemltate adeveri hţă anga)ator

46 lndemnlzaţia pentm creşterea copllulul până la vârsta de 1, 2 sau 3anl
mandat poştal /extras decont/decizie

47 Stimulent lunai/de lhsedle
48 lndemnlzatia şl aJutoare pentru creşterea coFillulul cu handlcap

49 IndemnLzaţla luhară acordată maglstraţllor în]ăturatl dln justl!ie din

mandat poştal /extras de
conslderente polftice

50
Indemnizatia lunati acordată persoanelor persecutate din motive
p®lltlce sau etnlce cont/ declzl®

51
lndemnjzaîla, spoml sau renb acordată [nvaliz!lor, veteranllor şi
văduvelor de război

52
lndemn-izaţla luhari pentru persoahele care au efectuat staglul

mandat poştal /extras de

milltarîn cadrul Direc!lel Generale a Servlclulul Muncll În perioada
1950 -1961

53
lndemnizaţla lunară pentm penslonaril sistemulu! de pensii,
membrii ai uniunilor d® cneaţ!e, l®gal constltult® şi recunosciJte ca

persoane juridjc® de utilitate publică cont/ dec!zie
54 lndemnlzaţla lunară pentm persoanele cu handicap
55 lndemnlzaţla cuvenltă revolu|lonarllor
5€ lndemnlzaţla de merit acordată în temelul Legli nr.118/2002
57 Renta vlageră pentru sportivl

HIŢ }

58
Veniturl    din    cultlvarea    şl    valorificarea    florilor,    legumelor    şi

adeverinţă eliberată deAdministraîiafinanciară
zarzavaturilor,  în  sere  şl  solaril  special  destlhate  acestor scopuri
si/sau în slstem iriaat

59
Venituri    din    cultivarea    §1    valorlflcarea    arbu§tllor,    plantelo
decorative si ciuDercllor

60
Venlturi dlh exploatarea peplniere]or viticole Şl pomlcole §1 alteleasemenea

adeverinţă eliberată deAdministraţlafinanciară

61

Ven]turi    din    valoriflcarea    produs®Ior    agricole    obţinute    dupa
recoltare,  În  stare  naturală,  de  pe  terenurile  agrlcole  proprletate
privată   sau   luate   În   arendă,   către   unltăţl   speclallzate   pentru
colectare,  unităţ!  de  procesare  lndustrială  sau  către  alte  unităţl,

'    .11                                   .        =            .       .        .        =
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63 Vtnidrib dinjeciiii de nemc d cii]hd c"gtril. malizib q
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VENITU" DIN "ANSFERLJI PROPRUHAD INOBJLIARE E»N PA"tlAIONnjl HERSONAL ŞI AL D "
ACEŞTUu\      +
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e5
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VENrTURl®€"gTE BIH§Ţ"HÂTATE    `
70  [Vhibri ®b6mb dn sdmhtB                                                 Iceihd db mmd         1 11

AŢIL                                                                                              +

1 Abcfi dB .ft penhi cppi [mi"peuÂptdbdblc"d- 1

72 Abcffi lmah db pbameh [

73 Ak"dbbtdlm HffinjiMLtMeapă [ 11
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7, B]m pdi ele`ri                                                               ]ade`n!" IMdie       1 [1

75 mip penn didedi                                                  |hdlb"               | [1

AJUT"RE                                                      ```,. `(/  `

]]

76P_i=EEFi"mi#dE bmndd pd Ab dcenUd-

ĂIŢE ,"RSE BE"ff `
77 DepaEb bii-

admn" eEbenM dbh--lxstE,b7, R" vbged agrkH
79 `mtdid (mBlv dh anhdl}
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+        LLAJPERSOANA SINCURA BENEF"AZĂOE UNELE DREPTURI SPECLALE CONFORN CON"ACTULul+COLECTIV
'

Bu"ffi"«eÂ+{Pyarmribmr3 ort,y3,q"! , ,J
el [

m [« [

lvENlT LL"ÂR ţoTAL AL F#MH#l                         ţ``, >,``î*,,,

IVENIT NETLLJl`LAFt PE NEMBRLt DE FANILIE  +

(*)   Se vor anexa pentu fiecare membru de familie
(**) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va Înscrie suma totală a acestora.
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11 Clădiri sau sBatii locative  altele decât locuinta de domiciliu si anexele aosr)odărestirl Terenuri de ÎmDreimuire a loculntei s] curtea aferentă si alte terenuri intravilane caie deDăsesc 1 000 mD

În zona urbană si 2.000 mD în zona rurală®umirimo6ihcfh±eîr.stare&flmctionme

Autoturism si/sau motocicletă cd o vechlme mal mică de 10 ani

Două sau mai multe autoturisme si/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 anj

[1 Autovehlcule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci. rulote, autobue. mlcrobuzerl SaluDe. băncl cu motor  scutere de aDă  iahturiI Utilaie aaricole: tractor. combină autoDroDulsatărl Utllale de Drelucrare aaricolă. Dresă de ulei  moară de cereale

11 Utilaie de i)relucrat lemnul. aater sau alte ul:ilaie act[onate hidraulic  mecanic sau electric

I±!ti&±zEangk§i  ăsăriGm  o          .
1 Grâu cx)mun (ha)
2 Grâu dur (ha)
3 Secană (ha)
4 Orz (ha)
5 Orzoaică (ha)
6 Ovăz (ha)
7 Amestecuri de cereale de vană (ha)
8 Porumb boabe (ha)
9 Orez (ha)
10 Alte cereale (ha)
11 Mazăne, fasole de câmp Şi lupin duloe (ha)
12 Linte, năut si mazariche (ha)
13 Alte culturi proteice (ha)
14 Cahofi (ha)
15 Sfeclă de zahăr -fara seminceri (ha)
16 Rapită (ha)
17 Floarea soarelui (ha)
18 Soia (ha)
19 ln pentru ulei (ha)
20 Altele (ricin, mac, muştar,  s.a) (ha)
21 Hamei (fara seminceri) (ha)
22 Tutun (ha)
23 Plante medicinale, condimentare, aromatice (ha)
24 In pentru fibra (ha)
25 Cânepa (ha)
26 AJte culturi industriale(inclusiv in,cânepa pt. fibră) (ha)
27 Legume proaspete, pepeni, căpşuni În câmp (ha)
28 Legume proaspete, pepeni.căpşuni În grădină (ha)
29 Legume proaspete, pepeni,căpşuni în sistem protejat (ha)
30 Ciuperci (100 m2 )
31 Flori, plante omamentale cult. în aer liber (ha)
32 Flori,   plante omamentale cult. În sist. protejat
33 Seminte de iarbă (graminee Şi legumin.furaj) (ha)
34 Alte seminte (pt hortic,cult arabile fără cereale,cartofi,oleaginoase) (ha)
35 Culturi furajere rădăcinoase (sfeclă furajeră, napi, morcovi furajeri) (ha)
36 Porumb furajer pentru siloz (ha)
37 Alte cereale pentru siloz (ha)
38 Alte plante furajere (ha)
39 Terenun productive şi necultivate (na)
40 Alte culturi arabile neincluse  (ha)
41 Pajişti Şi păşuni pemanente  (ha)
42 Păşuni sărace, de obicei nefertilizate Şi necultivate (ha)
43 Livezi de mar, păr (ha)



1
qB]ZHEgdLgmaD4b_§i   ăsdri &m   o   of trie
44 Livezi de prun, piersic, cais, cireş (ha)
45 Livezi de nuc, alun, migdal, castan (ha)
46 Livezi de coacăz, smochin, zmeur (ha)
47 S ruguri pentru masă (ha)
48 Struguri pentru vin de calitate (ha)
49 Struguri pentru vin de masă (ha)
50 Pepiniere fără silvicultură (ha)
51 A te culturi permanente(răchită, salcie) (ha)
52 Cabaline (buc.)
53 V e pt ingrasat
54 V te sub un an (buc.)
55 Tău raşi de la 1  la 2 ani (buc.)
56 Vitele de la  1  la 2 ani (buc.)
57 Tăuraşi de 2 ani Şi mai mult (buc.)
58 Jun nci de reproducţie (buc.)
59 Viţe e  ptîngrăşat  (buc.)
60 Vac de lapte  (buc.)
61 Vac de lapte la reformă (buc.)
62 A te vaci   (buc.)
63 Stupi (buc.)
64 lepuri, femele pt. prăsilă (buc.)
65 Caprine, femele pt. prăsilă (buc.)
66 A te caprine (buc.)
67 0 mame (buc.)
68 A te ovine (buc.)
69 Purcei   (buc.)
70 Scroafe pt reproductie (buc.)
71 Porci pt Îngrăşat (buc.)
72 A te porcine (buc.)
73 Pui de came (buc.)
74 Găini ouătoare  (buc.)
75 Alte păsări (buc.)

Cgp± ±   gidoddatiaiea de pti±ă a[ ah[±oafebr (cu e>(icepţh aju±oamebr penm îhcăkirea bcrinţti cu energie
term:ji:ă, ga2:e na;±umb şi e'rwrgie ebtirică)

Mandat poştal

În cont bancar            Nume titular cont                                     ,,...... „   ..

Număr cont bancar ....................................................................................

Deschis  la banca  ........................................................................................

CgpJi   q)ectir pe proprie răpundere ti su6 samcţiurib  Codului pena[ că daieb st infirm;ţiih piez;mti±e
sumt compbte şi corespumd reaGtăţii şi mă o6(b să ad:w h cw:noştinţa a;uioriă:ţibr, în scris st îm teime`n;u[

pT:evăzw±  de  bge,  orice  moâftare  a  si±uasiei  mai  sw  p'rezen±oL±e  cm  poati  cond:uce  h  î:metamea  sau
suspentiffea drepturibr.

®uu...................................

ofi~h soGcimtuGri ....................................................................................

Sen"Lm.............................................................................
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