
BIROUL ALOCAŢII 

  

(locaţia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în 

subordonarea directă a directorului general adjunct persoană şi familie) 

 

îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a. informarea solicitanţilor cu privire la actele necesare obţinerii alocaţiei de stat 

acordată în baza Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii; 

b. 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; 

c. întocmirea borderourilor cu beneficiarii alocaţiilor de stat şi predarea 

săptămânală către Agenţia Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului 

Bucureşti;  

d. informarea solicitanţilor cu privire la actele necesare obţinerii alocaţiei pentru 

susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru 

susţinerea familiei; 

e. primirea şi instrumentarea dosarelor de alocaţie pentru susţinerea familiei, 

acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 

f. efectuarea de anchete sociale şi interviuri în termenul prevăzut de lege pentru 

acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii 

nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 

g. efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie 

la solicitarea primarului sectorului 1 pentru cei cărora le-a fost stabilit dreptul; 

h. comunicarea dispoziţiilor, în termen de 5 zile de la efectuarea anchetei către 

solicitanţi; 

i. întocmirea proiectelor de dispoziţii ale primarului sectorului 1 privind 

acordarea, modificarea sau încetarea drepturilor stabilite prin Legea 

nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 

j. informarea solicitanţilor cu privire la actele necesare obţinerii drepturilor 

acordate în baza Ordonanţei de Urgenţă nr.111/2010 

k. primirea şi instrumentarea cererilor de acordare a indemnizatiei pentru 

crestere copil, a stimulentului de inserţie, a indemnizaţiei creştere copil pentru 

program redus, a sprijinului lunar şi a indemnizaţiilor creştere copil cu 

handicap conform OUG nr.111/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

l. primirea şi instrumentarea cererilor de obţinerii a sumei acordată pe perioada 

suprapunerii naşterilor, acordată în baza OUG nr.111/2010 

m. întocmirea borderourilor si transmiterea lor, săptămânal, catre Agenţia Pentru 

Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti 

n. primeşte, verifică si înregistreaza cererile privind modificarile intervenite 

privind dreptul la indemnizatie pentru cresterea copiilor, a dreptului la 

stimulentul de inserţie, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii 

acestora; 



o. întocmeşte săptămânal situaţia centralizatoare şi o transmite împreuna cu 

cererile, semnată de către directorul general adjunct al D.G.A.S.P.C. Sector 1, 

Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti; 

p. eliberarea de adeverinţe; 

q. colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 1 şi  cu servicii 

din cadrul altor instituţii abilitate să desfăşoare activităţi în domeniu pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor serviciului; 

r. fundamentează proiectele de dispoziţii ale directorului general precum şi 

proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare 

Consiliului Local Sector 1, în domeniul său de activitate; 

s. întocmeşte proiectele de dispoziţii ale directorului general şi proiectele de 

Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul Local, în domeniul său 

de activitate. 

t. întocmeşte borderoul centralizator al cererilor de alocaţie pentru copilul cu 

handicap şi îl transmite, săptămânal. Agenţiei Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

u. primeşte, verifică, înregistrează cererile şi eliberează adeverinţele de 

nefigurare în evidenţele Biroului Alocaţii cu cerere de acordare a alocaţiei de 

stat, a indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau a stimulentului de inserţie; 

v. întocmeşte şi actualizează permanent baza de date privind solicitanţii 

dreptului la alocaţie de stat, indemnizaţie de creştere copil precum şi a 

stimulentului de inserţie; 

w. înregistrează şi rezolvă solicitările din domeniul de activitate repartizate de 

către superiorii ierarhici;   

x. răspunde solicitărilor de informaţii primite pe adresa de poşta electronică a 

instituţiei/biroului; 

y. oferă consiliere persoanelor solicitante ale drepturilor la indemnizaţie pentru 

creştere copil, alocaţie de stat pentru copii, respectiv stimulent de inserţie, 

alocaţie pentru susţinerea familiei; 

z. elaborează periodic rapoarte de activitate şi situaţii la solicitarea superiorilor 

ierarhici sau a instituţiilor abilitate; 

aa. fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale directorului general 

precum şi proiectele referatelor de aprobare ale hotărârilor pe care DGASPC 

Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

bb. asigură implementarea controlului intern managerial, conform legislaţiei 

specifice în vigoare; 

cc. îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini de serviciu la solicitarea conducerii 

instituţiei sau stabilite prin acte normative; 

dd. colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor. 

 

 


