BIROUL ALOCAŢII
(locaţia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în
subordonarea directă a directorului general adjunct persoană şi familie)
Biroul Alocaţii are atribuţii de primire, înregistrare, verificare şi transmitere
spre soluţionare Agenției Pentru Plăți și Inspecție Socială București, a
cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor, depuse de
către beneficiarii domiciliaţi pe raza sectorului 1, Bucureşti.
Pot beneficia de alocaţie de stat pentru copii:
 toţi copiii în vârstă de până la 18 ani, ai căror reprezentanți legali au
domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 1;
 tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, și urmează cursurile
învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii,
până la terminarea acestora.;
 copiii cetăţenilor străini, precum şi ai persoanelor fără cetăţenie
rezidenţi/rezidente în România, în condiţiile legii, dacă locuiesc
împreună cu părinţii.
Pot beneficia de indemnizație lunară pentru creșterea copiilor și de
stimulent de inserție:
Persoanele, cetăţeni români, străini sau apatrizi, care au conform legii,
domiciliul sau reşedinţa pe raza Sectorului 1 și care locuiesc împreună cu
copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi
îngrijirea acestuia/acestora;
 persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au
realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate
salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi
agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit
potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri
supuse impozitului ori s-au aflat în perioadele considerate asimilate
stagiului de cotizare, prin lege;
 persoanele care se află în concediul pentru creșterea copiilor, pentru
un copil și nasc un al doilea, pot primi o indemnizație pe perioada
suprapunerii celor două nașteri;
Pot beneficia de sprijin lunar/indemnizație creștere copil de la 3-7
ani/indemnizație pentru program de muncă redus:
 Persoanele, cetăţeni români, străini sau apatrizi, care au conform
legii, domiciliul sau reşedinţa pe raza Sectorului 1 și care locuiesc






împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă
de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora;
persoanele care, au în întreținere un copil cu dizabilitate cu vârsta
până la 7 ani;
persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează
alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate
persoanelor cu dizabilităţi, și care au în întreținere un copil cu
dizabilitate cu vârsta până la 7 ani;
persoanele care au program de lucru redus și au în întreținere un copil
cu dizabilitate cu vârsta până la 18 ani;

Pot beneficia de alocație pentru susținerea familiei:
Familiile care:
 au domiciul , reședința sau trăiesc pe raza Sectorului 1, și au în
îngrijire copii cu vârsta până la 18 ani, iar venitul net pe membru de
familie este până în 530 lei;
 îndeplinesc condiții referitoare la bunurile materiale aflate în
posesie;
 îndeplinesc condiții referitoare la frecventarea de către copiii de
vârstă școlară a cursurilor organizate conform legii:
Biroul Alocații îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
• informarea solicitanţilor cu privire la actele necesare obţinerii alocaţiei
de stat acordată în baza Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat
pentru copii;
• primirea, verificarea cererilor şi înregistrarea actelor în vederea
întocmirii dosarelor de alocaţii de stat conform Legii nr. 61/1993
privind alocaţia de stat pentru copii;
• întocmirea borderourilor cu beneficiarii alocaţiilor de stat şi predarea
săptămânală către Agenţia Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
a
Municipiului Bucureşti;
• informarea solicitanţilor cu privire la actele necesare obţinerii alocaţiei
pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei;
• primirea şi instrumentarea dosarelor de alocaţie pentru susţinerea
familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;
• efectuarea de anchete sociale şi interviuri în baza Legii nr.277/2010
privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
• informarea solicitanţilor cu privire la actele necesare obţinerii
drepturilor acordate în baza Ordoanţei de Urgenţă nr.111/2010

