
 
 
 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ALOCAŢIE DE STAT 
PENTRU  COPIII    DIN  MUNICIPIUL  GALAŢI 

(ORIGINAL SI COPII) 
 
 

 Cerere tip, completată de reprezentantul legal 

 Certificat  de naştere copil 

 Acte de identitate solicitanţi : soţ/soţie, copii 

 Certificat de căsătorie şi după caz, certificat de deces soţ/soţie sau hotărâre judecătorească de divorţ 

 Livret de familie - actualizat (se trece copilul în livretul de familie la Oficiul de Stare Civilă) 

 Extras de cont pe numele reprezentantului legal, dacă se doreşte virarea alocaţiei în  cont bancar 

 Dosar cu şină (de carton) 

 

 
 
DUPĂ CAZ SE ADAUGĂ URMĂTOARELE ACTE: 

 Certificat  de încadrare într-un grad de handicap pentru copilul cu handicap 

 Hotărâre judecătorească  de încredinţare a copilului, în caz de divorţ 

 Hotărâre  judecătorească pentru măsura de protecţie specială a plasamentului 

 Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încuviinţare a adopţiei 

 Hotărâre judecătorească  de instituire  a tutelei/dispoziţia autoritaţii tutelare, emisă pană la 31.12.2004 

 In caz de neînţelegere între părinţi – dispoziţia de numire reprezentant legal 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ALOCAŢIE DE STAT 
PENTRU COPIII NĂSCUŢI ÎN SPAŢIUL COMUNITAR EUROPEAN 

(ORIGINAL SI COPII) 
 
 

• Cerere tip, completată  de reprezentantul legal 

• Certificate de naştere  părinţi şi copii 

• Acte  de  identitate solicitanţi: soţ/soţie  

• Certificat de căsătorie şi după caz, certificat de deces soţ/soţie sau hotărâre judecătorească de divorţ 

• Contract de muncă lucrător comunitar 

• Acte de identitate cu domiciliul din străinătate; 

• Numarul de identificare/asigurare din celălalt stat membru, pentru toţi membrii familiei şi casa la care au fost asiguraţi ( Italia-codice 

fiscale, Spania DNI/NIE etc.) 

• Anexa nr.1- solicitare suplimentară de informaţii, de la SPAS 

• Dacă părinţii lucrează în România, se va depune la dosarul de alocaţie extrasul din REVISAL din care să rezulte data angajării 

• Adeverinţa de elev/preşcolar, dacă copilul este şcolarizat în România 

• Extras de cont pe numele reprezentantului legal, dacă alocaţia se va vira într-un cont bancar 

• Dosar cu şină (de carton) 

• In caz de neinţelegere între părinţi – Dispoziţia de numire reprezentant legal 

 

PROGRAM CU PUBLICUL 

LUNI, MIERCURI, VINERI:  830 - 1200 

MARŢI, JOI:  830 – 1200,  1300 - 1500 


