
Serviciul Stabilire Beneficii şi ProtecŃie Socială
Biroul AlocaŃii, IndemnizaŃii, Ajutoare Încălzire LocuinŃe
Telefon: 0351/451680

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII  DREPTULUI LA 
ALOCAłIA PENTRU SUSłINEREA FAMILIEI (Anexa nr.4 la H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare)
 
     Bunuri imobile:  
* Clădiri  sau alte  spaŃii  locative în  afara locuinŃei  de domiciliu şi  a  anexelor  gospodăreşti,  ori  alte
imobile aflate în una dintre următoarele forme de deŃinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat,
etc. ;
 * Terenul intravilan sau extravilan pe care se află locuinŃa de domiciliu şi curtea aferentă, precum şi alte
terenuri în intravilan arabile sau cu potenŃial de construcŃii ori vânzare, cu o suprafaŃă totală mai mare de
1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală.

        Bunuri mobile:  
� Autoturism/Autoturisme şi /sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu

excepŃia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori  destinate transportului acestora sau
persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

Mai mult de un autoturism /motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepŃia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care
locuiesc în RezervaŃia Biosferei ,,Delta Dunării”;
Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acŃionate hidraulic, mecanic sau
electric;
     Depozite bancare:

� Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepŃia dobânzilor;
   Terenuri/animale şi/ sau păsări.

� SuprafeŃe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producŃie anuală depăşeşte suma de
1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

       
În cazul în care familia formată din soŃ, soŃie/barbatul şi femeia necăsătoriŃi sau persoana singură
şi copii aflaŃi în întreŃinerea acesteia are în proprietate, închiriere, comodat sau în altă formă de
deŃinere  cel  puŃin  unul  dintre  bunurile  cuprinse  în  lista  bunurilor  ce  conduc  la  excluderea
acordării ajutorului social, prevăzută la art.8 alin.2 şi 3 din Legea nr.416/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, aceasta nu beneficiază de alocaŃie.

        În situaŃia în care solicitantul, la data solicitării alocaŃiei pentru susŃinerea familei este beneficiar de
ajutor  social  acordat  în  baza  Legii  nr.416/2001  privind  venitul  minim  garantat,  cu  modificările  şi



completările ulterioare, şi/sau de ajutor pentru încălzirea locuinŃei acordat în baza OrdonanŃei de urgenŃă
a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecŃie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin
Legea  nr92/2012,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  completează  formularul  de  cerere
prevăzut  în  anexa  nr.1a  la  Normele  metodologice  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  României
nr.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
      Precizăm că alocaŃia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările
şi  completările  ulterioare,  bugetul  personal  complementar prevăzut  de  Legea  nr.  448/2006  privind
protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,  ajutoarele  de  stat  acordate  în  baza  O.G.  nr.14/2010 privind  măsuri  financiare  pentru
reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu
modificări  şi  completări  prin  Legea nr.  74/2010,  cu completările  ulterioare,  bursele  şcolare,  sumele
acordate în baza art.51 alin.(2) din Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/201, cu modificările şi completările
ulterioare,  stimulentul  educaŃional oferit,  conform  prevederilor  Legii  nr.  248/2015,  cu  modificările
ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăŃământul preşcolar a copiilor
proveniŃi din familii defavorizate, sprijinul financiar prevăzut de H.G. nr. 1488/2004 privind aprobarea
criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naŃional de
protecŃie socială ,,Bani de liceu”  cu modificările şi completările ulterioare,  sumele acordate în baza
Programului naŃional de protecŃie socială ,,Bursa Profesională” prevăzut de H.G.nr. 1062/2012 privind
modalitatea  de  subvenŃionare  de  către  stat  a  costurilor  pentru  elevi  care  frecventează  învăŃământul
profesional,  veniturile obŃinute din activităŃile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condişiile
Legii  nr.  52/2011  privind  exercitarea  unor  activităŃi  cu  caracter  ocazional  desfăşurate  de  zilieri,
republicată,  nu  sunt  luate  în  calcul  la  stabilirea  venitului  net  al  familiei,  aşa  cum  acestea  sunt
prevăzute la art.8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare.
      De alocaŃia pentru susŃinerea familiei pot beneficia  familiile formată din soŃ, soŃie/barbatul şi femeia
necăsătoriŃi sau persoanele  singure şi copii aflaŃi în întreŃinerea acestora care realizează venituri de până
la 530 lei/membru de familie, cuantum stabilit în funcŃie de venitul net lunar, respectiv numărul copiilor în
vârstă de până la 18 ani, care frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăŃământ organizate
potrivit legii,cu excepŃia celor care întrerup din motive medicale şi nu înregistrază absenŃe nemotivate în
cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

        A.       Familia complementară :  
                                  
                                   Venit net / membru de familie

Nr. copii 0 – 200 lei 200,1 – 530 lei

1 82 75

2 164 150

3 246 225

4 sau mai mulŃi copii 328 300

        B.     Familia monoparentală: 
  
                                                    Venit net / membru de familie

Nr. copii 0 – 200 lei 200,1 – 530 lei

1 107 102

2 214 204

3 321 306

4 sau mai mulŃi copii 428 408



Pentru  familiile  care  au  în  întreŃinere  copii  de  vârstă  şcolară  cu  handicap  grav  sau  accentuat  şi  care  nu
frecventează o formă de învăŃământ organizată în condiŃiile legii, alocaŃia se  acordă cu condiŃia prezentării
certificatului  de  încadrare  într-un grad de  handicap şi  dovada eliberată  de  secretariatele  comisiilor  pentru
protecŃia  copilului,  prin  care  să  ateste  faptul  că  respectivul  copil  nu  poate  fi  înscris  în  nicio  formă  de
învăŃământ prevăzută de lege.
Dacă unul dintre copii aflaŃi în întreŃinerea familie formată din soŃ, soŃie/barbatul şi femeia necăsătoriŃi  sau a
persoanei singure, din alte motive decât cele medicale, nu frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de
învăŃământ organizate potrivit legii,  acesta este luat în calcul la stabilirea venitului net al familiei, dar este
exclus  din  numărul  de  copii  ai  familiei  avut  în  vedere  la  acordarea  dreptului,  iar  alocaŃia  se  va  acorda
corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiŃiile prevăzute de lege.


