Proiect lege cu limita venituri 370 lei – 7 mai 2010

PROIECT
LEGE
privind alocaŃia pentru susŃinerea familiei
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAP. 1
AlocaŃia pentru susŃinerea familiei

Art.1 – (1) Se instituie alocaŃia pentru susŃinerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu
venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, denumită în continuare
alocaŃie.
(2) Acordarea alocaŃiei are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea creşterii
veniturilor acestora, precum şi pentru stimularea participării şcolare a copiilor de vârstă şcolară
proveniŃi din familiile cu venituri reduse.
Art.2 – (1) Beneficiază de alocaŃia prevăzută la art.1 familiile formate din soŃ, soŃie şi copiii aflaŃi în
întreŃinerea acestora, care locuiesc împreună, denumite în continuare familie.
(2) Beneficiază de alocaŃie şi familiile formate din persoana singură şi copiii aflaŃi în
întreŃinere şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumite în continuare familii monoparentale.
Art.3 – Prin persoană singură în sensul art.2 alin.(2), se înŃelege persoana care se află în una dintre
următoarele situaŃii:
a) este necăsătorită;
b) este văduvă;
c) este divorŃată;
d) al cărei soŃ/soŃie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
e) al cărei soŃ/soŃie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută
o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreŃinerea copiilor;
f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaŃiile prevăzute la lit. a) - e);
g) a fost numită tutore sau i s-au încredinŃat ori dat în plasament unul sau mai mulŃi copii şi se află
în una dintre situaŃiile prevăzute la lit. a) - c).
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Art.4 – Sunt consideraŃi ca făcând parte din familia definită la art.2 şi copiii adoptaŃi, încredinŃaŃi în
vederea adopŃiei sau aflaŃi în plasament familial, inclusiv la asistentul maternal profesionist ori pentru
care s-a instituit tutela, potrivit legii.
Art.5 – (1) Pentru familia prevăzută la art.2 alin.(1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de
familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocaŃiei este stabilit după cum urmează:
a)

40 lei pentru familia cu un copil;

b)

80 lei pentru familia cu 2 copii;

c)

120 lei pentru familia cu 3 copii;

d)

160 lei pentru familia cu 4 copii și mai mulți.

(2) Pentru familia prevăzută la art.2 alin.(1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de
familie se situează între 201 lei și 370 lei, cuantumul alocaŃiei este stabilit după cum urmează:
a)

30 lei pentru familia cu un copil;

b)

60 lei pentru familia cu 2 copii;

c)

90 lei pentru familia cu 3 copii;

d)

120 lei pentru familia cu 4 copii și mai mulți.

Art.6 – (1) Pentru familia prevăzută la art.2 alin.(2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de
familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocaŃiei este stabilit după cum urmează:
a)

60 lei pentru familia cu un copil;

b)

120 lei pentru familia cu 2 copii;

c)

180 lei pentru familia cu 3 copii;

d)

240 lei pentru familia cu 4 copii și mai mulți.

(2) Pentru familia prevăzută la art.2 alin.(2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de
familie se situează între 201 lei și 370 lei, cuantumul alocaŃiei este stabilit după cum urmează:
e)

45 lei pentru familia cu un copil;

f)

90 lei pentru familia cu 2 copii;

g)

135 lei pentru familia cu 3 copii;

h)

180 lei pentru familia cu 4 copii și mai mulți.
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Art.7 – (1) Beneficiază de alocaŃie familiile ai căror membri sunt cetăŃeni români care au domiciliul
sau reşedinŃa în România, precum şi cetăŃeni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, după caz,
reşedinŃa în România, în condiŃiile legislaŃiei române.
(2) Beneficiază de alocaŃie şi persoanele fără domiciliu sau reşedinŃă şi fără locuinŃă, pe baza
declaraŃiei pe propria răspundere că nu au solicitat alocaŃia de la alte primării.

Art.8 – (1) Familiile definite la art.2, care au în întreŃinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de
alocaŃie în condiŃiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăŃământ
organizată potrivit legii, cu excepŃia celor care le întrerup din motive medicale.
(2) 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 condițiile legii, alocaŃia se
acordă cu condiŃia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap și a dovezii eliberată
de inspectoratul şcolar judeŃean, respectiv al municipiului Bucureşti, denumit în continuare inspectorat
şcolar prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învățământ
prevăzută de lege.
Art.9 – Anual, limitele de venituri până la care se acordă alocaŃiile se corectează cu indicele de
creştere a salariilor, iar cuantumurile acestora se actualizează în funcŃie de evoluŃia preŃurilor de
consum şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

CAP. 2
Stabilirea şi plata drepturilor
Art.10 – AlocaŃia se acordă pe bază de cerere şi declaraŃie pe propria răspundere însoŃită de actele
doveditoare privind componenŃa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea
cursurilor şcolare.
Art.11 – (1) Cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaŃiei se întocmesc de reprezentantul familiei şi
se înregistrează la primăria localităŃii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază
teritorială îşi are domiciliul sau reşedinŃa familia.
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(2) Pentru cetăŃenii străini sau apatrizi cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la
primăria localităŃii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială îşi are
domiciliul sau reşedinŃa familia.
(3) În cazul familiilor care nu au stabilit un domiciliu sau reşedinŃă ori fără locuinŃă, cererea
prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria localităŃii sau, după caz, a sectorului municipiului
Bucureşti în a cărui rază teritorială acestea trăiesc.
(4) În sensul prezentei legi prin familii care nu au stabilit un domiciliu sau reşedinŃă ori fără
locuinŃă se înŃelege persoanele care nu deŃin o locuinŃă principală sau, după caz, o locuinŃă secundară,
în condiŃiile legii.
(5) LocuinŃa de domiciliu este construcŃia închiriată sau aflată în proprietate personală, cu
dependinŃele, dotările şi utilităŃile necesare, formată din una sau mai multe camere, care acoperă
condiŃiile minimale de odihnă, preparare a hranei, educaŃie şi igienă ale persoanei singure sau familiei,
conform anexei nr. 1 la Legea nr. 114/1996. Se asimilează locuinŃei de domiciliu şi locuinŃa de
necesitate, precum şi locuinŃa socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii nr.
114/1996.
Art.12 – (1) ComponenŃa familiei, filiaŃia copiilor şi situaŃia lor juridică faŃă de reprezentanŃii legali se
dovedesc cu livretul de familie.
(2) Pentru situaŃiile în care nu este eliberat livretul de familie sau pentru cele care nu sunt
evidenŃiate în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, în mod obligatoriu, actele
doveditoare necesare.
Art.13 – (1) La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocaŃia se iau în considerare toate
veniturile pe care membrii familiei le realizează sau, după caz, le-au realizat în ultima lună înainte de
solicitarea dreptului, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări pentru
şomaj, obligaŃii legale de întreŃinere, indemnizaŃii cu caracter permanent, precum şi alte creanŃe legale.
(2) Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaŃii locative sau alte bunuri, mobile ori
imobile, la stabilirea venitului net lunar se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale
sau industriale, produse de acestea.
Art.14 – Formularul de cerere şi declaraŃie pe propria răspundere pentru solicitarea alocaŃiei şi lista
actelor doveditoare privind membrii familiei şi veniturile realizate se stabilesc prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
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Art.15 – (1) În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiŃiilor de acordare a alocaŃiei,
primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale în termen de 15 zile de la data
înregistrării cererii.
(2) Ancheta socială se efectuează de către personalul serviciului public de asistenŃă socială
din subordinea primarului sau, după caz, din compartimentul de specialitate din aparatul de lucru al
primarului.
(3) Ancheta socială se întocmeşte potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de
aplicare a prezentei legi şi constituie probă legală pentru instanŃele judecătoreşti, în legătură cu
deschiderea dreptului sau respingerea cererii.
(4) Răspunderea asupra conŃinutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat
ancheta socială şi primarului.
(5) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informaŃiile necesare pentru întocmirea
anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiŃiile de acordare a alocaŃiei.
Art.16 – (1) Stabilirea dreptului la alocaŃie şi a cuantumului acestora se face prin dispoziŃie scrisă a
primarului.
(2) În termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligaŃia să comunice
solicitanŃilor dispoziŃia de acordare a dreptului sau respingerea cererii privind alocaŃia familială pentru
copii.
Art.17 – Dreptul la alocaŃie se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.
Art.18 – Titularul alocaŃiei este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.
Art.19 – Plata drepturilor pentru alocaŃie se asigură de către agenŃiile pentru prestaŃii sociale judeŃene,
respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenŃii teritoriale, prin decizia directorului.
Art.20 – Emiterea deciziei directorului al agenŃiei teritoriale are la bază dispoziŃia primarului privind
acordarea dreptului, însoŃită de cererea prevăzută la art.11, certificată de primar.
Art.21 – Pentru familiile care îndeplinesc condiŃiile de acordare a alocaŃiei, primarul are obligaŃia de a
transmite agenŃiei teritoriale până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, pe bază de
borderou, documentele prevăzute la art.20.
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Art.22 – (1) Plata alocaŃiei se realizează de către agenŃiile teritoriale pe bază de mandat poştal sau,
după caz, în cont curent personal sau în cont de card.
(2) În cazul achitării drepturilor de alocaŃie în cont curent personal sau cont de card, agenŃiile
teritoriale efectuează plata prin unităŃile bancare, pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.
Comisionul bancar nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate şi va fi stabilit, prin negociere,
la nivel teritorial între agenŃiile teritoriale şi unităŃile bancare.
(3) În cazul achitării drepturilor de alocaŃie prin mandat poştal agenŃiile teritoriale efetuează
plata prin intermediul Companiei NaŃionale „Poşta Română” S.A., cu plata unui comision care nu
poate fi mai mare decât cel utilizat în cazul altor drepturi de asistenŃă socială.
(4) Pentru situaŃia prevăzută la alin.(3) AgenŃia NaŃională pentru PrestaŃii Sociale încheie
convenŃie cu Compania NaŃională „Poşta Română” S.A., cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi
ProtecŃiei Sociale.
(5) Fondurile necesare achitării comisionului prevăzut la alin.(2) şi (3) se suportă din
bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale, prin AgenŃia NaŃională pentru PrestaŃii
Sociale, din aceleaşi fonduri din care se suportă plata drepturilor.
Art.23 – (1) În cazul în care intervin modificări cu privire la componenŃa familiei şi/sau a veniturilor
realizate de membrii acesteia, titularul alocaŃiei are obligaŃia ca, în termen de maximum 5 zile, să
comunice în scris primarului modificările intervenite.
(2) În situaŃia în care modificările intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocaŃie,
titularul solicită modificarea cuantumului dreptului printr-o nouă cerere însoŃită de actele doveditoare
privind modificările intervenite.
(3) Primarul are obligaŃia să verifice prin anchetă socială modificările intervenite şi să emită
dispoziŃie scrisă referitoare la noul cuantum.
(4) Primarul transmite agenŃiei teritoriale documentele prevăzute la art.20.
(5) Acordarea noului cuantum se face începând cu luna următoare celei în care au intervenit
modificările.
Art.24 – Titularul alocaŃiei depune la primăria localităŃii sau, după caz, a sectorului municipiului
Bucureşti în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinŃa familia, din 6 în 6 luni după
stabilirea dreptului la alocaŃie, o declaraŃie pe proprie răspundere privind componenŃa familiei şi
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veniturile realizate de membrii acesteia, al cărei model este stabilit prin Normele metodologice de
aplicare a prezentei legi.

Art. 25 - (1) În vederea urmăririi respectării condiŃiilor de acordare a dreptului la alocaŃie, primarii
dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 12 luni.
(2) În situaŃia în care se constată schimbări ce conduc la modificarea cuantumului alocaŃiei,
primarul emite dispoziŃie scrisă privind noul cuantum, pe care o comunică agenŃiei teritoriale, însoŃită
de ancheta socială.
(3) Cuantumul prevăzut la alin. (2) se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a
efectuat ancheta socială.
Art.26 – (1) Familiile care beneficiază de alocaŃie au obligaŃia ca, pentru copiii de vârstă şcolară, să
transmită primarului din 3 în 3 luni, dovada frecventării cursurilor.
(2) În situația în care se constată că frecventarea cursurilor de către copiii de vârstă școlară
scade la nivelul prevăzut de lege pentru aplicarea unor sancțiuni școlare, primarul comunică familiei
beneficiare faptul că repetarea situației va conduce la diminuarea cuantumului alocației.
(3) În situația în care în perioada de trei luni următoare, se constată în continuare menținerea
aceleiași frecvențe reduse, cuantumul alocației se diminuează proporțional cu numărul de copii care nu
îndeplinesc condiția prevăzută de prezenta lege.
(4) Aplicarea diminuării prevăzute la alin.(3) se face începând cu luna următoare celei în care
s-a constatat neîndeplinirea condiției și se menține pe o perioadă de trei luni.
(5) Modalitatea de verificare a îndeplinirii condiŃiei prevăzute la alin.(1), nivelul diminuărilor
şi alte sancŃiuni ulterioare se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(6) În situația prevăzută la alin.(4), primarul transmite documentele necesare în termenul
prevăzut la art.21.

Art.27 – (1) Plata alocaŃiei se suspendă în luna următoare celei în care se constată una dintre
următoarele situaŃii:
a) pe perioada încredinŃării copilului unei instituŃii de asistenŃă socială;
b) agenŃia teritorială constată că dreptul la alocaŃia familială pentru copii a fost stabilit pe baza unor
date eronate privind componenŃa familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au
intervenit modificări ale acestora;
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c) pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returate pentru titularul
alocaŃiei familiale pentru copii;
d) după 3 luni de la diminuarea prevăzută la art. 26 alin. (3), se constată în continuare menŃinerea
aceleiaşi frecvenŃe reduse.
(2) În situaŃia prevăzută la alin. (1) lit.b) - d), directorul agenŃiei teritoriale solicită primăriei
în a cărei rază teritorială locuieşte familia verificarea situaŃiei. După verificare, drepturile neridicate de
către titular se achită acestuia pe bază de cerere înregistrată la agenŃia teritorială.
Art.28 – Dreptul la alocaŃie încetează în luna următoare celei în care beneficiarul nu mai îndeplineşte
condiŃiile prevăzute de prezenta lege.

Art.29 – (1) Suspendarea plăŃii alocaŃiei prevăzută la art.27 se face prin decizie a directorului agenŃiei
teritoriale, iar încetarea dreptului se stabileşte prin dispoziŃie scrisă a primarului.
(2) Decizia directorului agenŃiei teritoriale, precum şi dispoziŃia primarului se comunică
titularului în termen de 5 zile de la emitere.
Art.30 – (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocaŃie se recuperează de la titularul dreptului
alocaŃiei în termenul de prescripŃie stabilit de lege pentru creanŃele bugetare.
(2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocaŃie se face de către agenŃia
teritorială prin decizie a directorului, care se comunică debitorului în termen de 15 zile.
(3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării.
(4) Pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, reprezentantul legal semnează un
angajament de plată la solicitarea dreptului.
(5) Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii unei infracŃiuni se recuperează integral
de la autorii acesteia, în condiŃiile legii.
CAP. 3
DispoziŃii tranzitorii şi finale
Art.31 – (1) Nerespectarea prevederilor art.15 alin. (1), art.16 alin.(2), art.21, art.23 alin.(3) şi (4),
art.25 alin.(1) şi (2), art.29 alin.(2) şi ale art.30 alin.(2) constituie contravenŃie şi se sancŃionează cu
amendă de la 200 lei la 500 lei.
(2) Constatarea contravenŃiilor şi aplicarea sancŃiunilor se face de către InspecŃia Muncii.
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(3) Cuantumul amenzilor contravenŃionale prevăzute la alin.(1) se modifică prin hotărâre a
Guvernului.
(4) ContravenŃiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziŃiile OrdonanŃei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
(5) În baza controlului intern Agenția Națională pentru Prestații Sociale verifică prin sondaj,
la nivelul agențiilor tertitoriale corectitudinea datelor introduse

și stabilirea plății drepturilor de

alocație. Neregulile constatate se sancționează în condițiile legii.

Art.32 – Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau declararea unor venituri mai mici
decât cele reale, în scopul de a obŃine foloase materiale necuvenite, constituie infracŃiune şi se
pedepseşte potrivit dispoziŃiilor Codului penal.
Art.33 – AlocaŃia este o formă de sprijin cu destinaŃie specială acordată din bugetul de stat şi nu se ia
în considerare la stabilirea altor drepturi şi obligaŃii şi se supune executării silite în condiŃiile
dispoziŃiilor privind executarea silită a creanŃelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite
necuvenit cu acest titlu.
Art.34 – (1) Fondurile pentru plata alocaŃiei, precum şi pentru cheltuielile cu transmiterea dreptului se
asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii condiŃiilor şi stabilirea
drepturilor la alocaŃia se suportă din bugetul local al unităŃilor administrativ-teritoriale.
Art.35 – Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale, prin AgenŃia NaŃională pentru PrestaŃii
Sociale, monitorizează aplicarea prevederilor prezentei legi.
Art.36 – (1) DispoziŃia scrisă a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la alocaŃie şi
decizia directorului de recuperare a sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
(2) Cererile, acŃiunile şi căile de atac privind dreptul la alocaŃie sunt scutite de taxa de
timbru.
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Art.37 – (1) Familiile care, au dreptul de alocaŃie familială complementară ori alocaŃie de susŃinere
pentru familia monoparentală stabilit până la 31 decembrie 2010, în vederea asigurării continuității
plății alocațiilor familiale au obligația să depună cererea şi documentele doveditoare pentru stabilirea
dreptului potrivit prevederilor prezentei legi, în perioada 1- 30 noiembrie 2010.
(2) Pentru familiile prevăzute la alin.(1) primarii nu au obligația să dispună efectuarea anchetei
sociale.
(3) Pentru familiile prevăzute la alin.(1) veniturile care se iau în calcul la stabilirea drepturilor
prevăzute de prezenta lege sunt cele realizate în luna anterioară depunerii cererii.

Art.38 – În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a
prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale, Ministerul AdministraŃiei şi Internelor,
Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Inovării şi Ministerul FinanŃelor vor elabora norme metodologice de
aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art.39 – Până la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția Națională pentru Prestații Sociale are
obligația de a modifica sistemul informatic integrat pentru administrarea prestațiilor sociale.

Art.40 – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
(2) Pe aceeaşi dată se abrogă OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.105/2003 privind alocaŃia
familială complementară şi alocaŃia de susŃinere pentru familia monoparentală, cu modificările
ulterioare, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003.
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