DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU SOTICITAREA ALOCATIEI DE STAT PENTRU COPII

-

originalul

Ei

oopia cerlificatr.rlui de nastere al copilului;

originalul qi copia actului de identitate al reprezentantului legal;
documentele din care

si rezulte situalia juridicd a copilului fald dc reprezentantul legal, in

copie, care pot fr, dupd caz, unnitoarele:

r'
r'
r'
/
/

livretul de familie;
hot[rArea judecdtoreascS de incredin]are a copilului in caz de divor'{;
hotdrArea judecdtorcascI de incredinJare

in vederea adopliei;

holirirea judecdtoreasc[ de incuviinlare

a adopliei;

holdrirea judecitoreasci sau, dupi caz, hotdrdrea comisiei pentru proteclia copilului
pentru mAsura de proteclie speciali a plasamentului;

/

dispozilia dircctorului general/directorului executiv al direcliei generale de asisten{i

sociali gi proteclia copilului sau, dupd caz, hotirirea judecdtoreasci penhu mdsura

de

protec{ie special6 a plasamentului in regim de urgenJd;

/

hotirArca judecitoreasci dc instituire a tutelei sau, dup[ caz, dispozilia autoritAlii
tutelare emisi pdni la 31 decembrie 2004;

r'
/
/
-

dispozilia autoritSlii tutelare de instituire a curatelei;
act:ul dc dcces al unuia

dintre pdrinli;

alte documente, la solicitarea direcJiei teritoriale.

pentru copilul cu handicap, cererea este insofit[ $i de copia certificatului dc incadrare

a

copilului intr-un grad de handicap. in situalia in care incadrarea intr-un grad cle handicap
intervinc dup[ stabilirea dreptului la aloca]ia de stat pcntru copii, solicitantul depune la
primdrie numai copie dup6 certificatul de incadrare intr-un grad de handicap,

firi

a

se

completa o noud cerere;

-

in situalia in care nu a lost eliberat certificatul de naqtere al copilului pentru care

se solicitd

dreptul, cererea va fi insolitA de actul constatator al nagterii sau de extrasul de nagtele. Copia

cctlificatului de nagtere al copilului va fi depusd in termen de 30 de zile de [a eliberarea
acestuia, dar nu mai tArziu de 12 luni de la nagterea copilului;

-

pentru cetdlenii strdini sau apatrizi documentele din care rezultd identitatea reprczentantului

lcgal, domiciliul sau reqedinla acestuia 9i a copiilor
situalia
de

juridic[

sii pc teritoriul Rominiei,

precurn

qi

a copiilor sunt cele eliberate de autorit5lile din lara de origine gi confirmate

autoritilile tomAne qi/sau, dupi caz, cele eliberate de autoritilile romAne.

