
Principalele modificări şi completări menţionate în Normele metodologie de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin 

H.G. nr. 38/2011, sunt următoarele: 
- În situaţia în care unul dintre copii finalizează cursurile învăţământului general obligatoriu, 

conform legii, dar nu a împlinit vârsta de 18 ani, sau unul dintre copii repetă anul şcolar din alte 

motive decât cele medicale, acesta nu este luat în calcul la numărul de copii din familia 

respectivă în vederea stabilirii dreptului la alocaţie, iar alocaţia se va acorda corespunzător 

numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, anterior dreptul la 

alocaţie fiind încetat pentru întreaga familie, în situaţia în care un copil repeta anul şcolar pentru 

alte motive decât cele medicale; 

- Ancheta socială se efectuează, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării 

cererii, vechiul termen fiind de 10 zile calendaristice; 

- După stabilirea dreptului la alocaţie, titularul acesteia are obligaţia de a depune, din 3 în 3 luni, 

la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia, o declaraţie pe 

proprie răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, 

termenul anterior fiind de 6 luni; 

- În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la alocaţie, primarii dispun 

efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie, termenul 

anterior fiind de 12 luni; 

- Pentru menţinerea dreptului la alocaţie, familiie beneficiare, cu drepturi stabilite de cel puţin 6 

luni, au îndatorirea să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le 

deţin în proprietate, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, fiind exceptate persoanele singure care se ocupă de creşterea şi îngrijirea 

unuia sau mai multor copii, anterior obligaţia fiind valabilă pentru toate familiile beneficiare de 

alocaţie, indiferent de tip familie sau data de acordare; 

- În situaţia în care se constată că obligaţia amintită la punctul anterior nu a fost îndeplinită, până 

la data de 31 ianuarie a fiecărui an, acordarea se prelungeşte cu încă două luni, urmând ca după 

acest termen plata alocaţiei să fie suspendată, anterior suspendarea realizându-se cu luna 

februarie a anului respectiv, nu cu aprilie; 

- Beneficiarii de alocaţie care au în proprietate bunuri aflate în altă unitate/subdiviziune 

administrativ-teritorială decât cea în care s-a stabilit dreptul la alocaţie au obligaţia ca, până la 

data de 20 ianuarie, respectiv 20 martie a fiecărui an, să prezinte la autoritatea publică locală 

unde s-a stabilit dreptul la alocaţie copia certificatului de atestare fiscală eliberat de organul 

fiscal competent al administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială se află bunurile 

impozabile sau taxabile, prin care se face dovada achitării obligaţiilor legale către bugetele locale 

pentru anul anterior; 

- Calcularea noilor cuantumuri potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 277/2010 privind 

alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, se face cu respectarea termenului de verificare 

prevăzut la art. 24 din Legea nr. 277/2010 (declaraţia periodică la 3 luni), republicată, dar nu mai 

târziu de 31 ianuarie 2013; 

- Aplicarea ”Listei bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului social şi a alocaţiei 

pentru susţinerea familiei” se face începând cu data de 1 ianuarie 2013, iar pentru drepturile 

stabilite până la această dată de la data la care se împlineşte termenul de 3 luni prevăzut de art. 

24 din Legea nr. 277/2010, republicată. 


