ALOCATIEI DE STAT PENTRU COPII
Cadrul legal:
- Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, modificata si completata prin
OUG. Nr. 97/8.10.2007 si OUG nr. 16/29.02.2008)
-Conditii: domiciliul unuia din parinti sa fie in orasul Mizil;
Acte necesare:
-> pentru copiii nou-nascuti: -cerere tip -certificat nastere copil ( copie si original) -acte
identitate parinti ( original si copie) -livret de familie ( original si copie) -certificat de
incadrare in grad de handicap , unde este cazul -negatie de la locul de domiciliul al
celuilalt parinte, daca acesta este in alta
localitate decat orasul Mizil.
-dosar cu sina
-> pentru copiii de varsta scolara care nu urmeaza nici o forma de invatamant,
dosarul se mai completeaza cu urmatoarele acte:
-adeverinta scolara de la unitatea de invatamant de care apartine minorul , ca nu a fost
inscris in anul scolar 2007-2008 ( iar daca nu a primit alocatia nici in anul scolar
anterior facuta mentiunea si pentru anul scolar 2006-2007)/ nu s-a ridicat foaia
matricola ( in cazul in care a abandonat scoala);
-declaratie pe proprie raspundere a parintilor din care sa rezulte ca minorul pentru care se
solicita alocatia nu urmeaza nici o forma de invatamant, nu s-a ridicat foaia matricola,
nu este instituita nici o masura de protectie speciala a acestuia, nu este internat in
centru de plasament, nu este dat in plasament sau spre adoptie, si nu au beneficiat de
alocatia de stat din luna….(se precizeaza luna si anul)
► pentru copii care au implinit 18 ani care urmeaza cursurile invatamantului liceal
sau profesional, alocatia de stat se acorda pana la terminarea acestora. Pe perioada
vacantei de vara alocatia de stat se suspenda, plata urmand sa fie reluata din oficiu,
inclusiv pentru perioada suspendarii, numai in situatia in care acestia se inscriu in anul
scolar urmator.
In acest sens, elevii trebuie sa depuna cerere insotita de copie dupa
actul de identitate la unitatea de invatamant.
Suma acordata : 200 RON pentru copii pana la implinirea varstei de 2 ani ( OUG.
148/2005) , 40 RON de la 2 ani la 18 ani, sau pana la finalizarea invatamantului
liceal sau profesional prin mandat postal, sau, dupa caz, prin cont curent deschis
pe numele unui parinte ( daca copilul este minor), sau a copilului , daca acesta are
peste 14 ani ( CEC , Banc Post, BCR, Banca Transilvania)

ALOCATIE

COPIL NOU-NASCUT

Cadru legal:
-prevederile art. 25 din Legea 416/2001- privind venintul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare.,
-art. 2 din H.G. nr. 11/9.01.2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al
alocatiei pentru copiii nou-nascuti prevazute de Legea 416/2001

Conditii:
-> domiciliul mamei sa fie in orasul Mizil;
Acte necesare:
-cerere tip;
-declaratie pe propria raspundere a mamei privind rangul nasterii;
-certificat nastere copil ( original si copie);
-carte identitate parinti ( original si copie);
-livret de familie ( original si copie);
-negatie de la locul de nastere al copilului , daca acesta este nascut in alta localitate
decat orasul Mizil;
-dosar cu sina
Suma acordata : 213 RON, o singura data la nasterea copilului, pentru
primii 4 copii nascuti vii.
Suma se ridica de la casieria Primariei dupa 30 zile de la depunerea cererii.
TRUSOU NOU-NASCUTI
Cadrul legal:
Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti.
Conditii:
Î domiciliul unuia din parinti sa fie orasul Mizil;
Î si, dupa caz,
o
prezentarea unei negatii de la Primaria de domiciliu a celuilalt parinte, daca
acesta nu are domiciliul in orasul Mizil;
o
prezentarea unei negatii de la locul de nastere al copilului, daca acesta nu s-a
nascut in orasul Mizil.( se elibereaza la cerere odata cu certificatul de nastere).
Acte necesare:
-cerere tip
-certificat nastere copil ( original si copie)
-acte identitate parinti ( original si copie)
-livret de familie ( original si copie)
Suma acordata: 150 RON sau trusou in valoare de 150 RON.
Trusoul se ridica dupa 30 zile de la depunerea cererii de la Serviciul de Asistenta
Sociala Mizil ( str. M.Bravu nr. 85)

