
 

 
R O M A N I A 

JUDETUL ILFOV 

PRIMARIA ORASULUI OTOPENI 

www.otopeniro.ro 

Str. 23 August, nr.10, tel.(021)352.00.33, (021)352.00.35, fax.(021)352.00.34 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA 

 

 

 

Alocatia de stat pentru copii 

  

          Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, 
conform legii 61/ 1993, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul acesteia fiind 
de: 

a) 200 lei, pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului 
cu handicap; 

b) 84 lei, pentru copilul care a depăşit varsta de 2 ani, pană la 18 ani, precum şi tinerilor 
care au implinit 18 ani, pană la finalizarea studiilor. 

Acte necesare 

- Cerere tip 

- Certificat naştere copil -original şi copie; 

- B.I. / C.I. / C.I.P. al ambilor parinţi – original şi copie; 

- Hotarare incredintare sau plasament minor 

- Dosar cu şina; 

- Extras de cont , în cazul in care se doreste plata alocatiei de stat intr-un cont bancar ; 

 Banca Romana De Dezvoltare, Piraeus Bank, Transilvania, Procredit Bank, Ing 
Bank, Alpha Bank,  Cec Bank (Doar Carduri   - CECEC), Bancpost, Credit Europe 
Bank 

Actele se depun la Primaria de domiciliu a solicitantului. 

 

   

 

      



 

  

Premiu de fidelitate  - 50 Ani Casatorie  

 
Se acorda ca premiu de fidelitate suma de 5000 lei, diploma si placheta ,  fiecarui cuplu cu domiciliul 

stabil in orasul Otopeni, care a implinit 50 de ani  de casatorie  neintrerupta, la data depunerii cererii.  

 

ACTE NECESARE  

                     

 CI/BI – copie si original 

 Certificate de nastere –copie si original 

 Certificat de casatorie  

 Cerere tip  

 

 

Premiu de excelenta – 90 ani  

 
Se acorda   ca  premiu de excelenta  suma  neta de  3000 lei  si   diploma de excelenta  persoanelor cu 

domiciliul stabil in orasul Otopeni ,care au implinit varsta de 90 ani  la data depunerii cererii. 

 

ACTE NECESARE 

 

 CI/BI – copie si original 

 Certificat de nastere –copie si original 

 Certificate de casatorie  

 Cerere tip  

 

 

 

TICHETE SOCIALE PENTRU MEDICAMENTE SI SERVICII MEDICALE 

 
Se acorda tichete sociale pentru medicamente si servicii medicale in valoare de 300 de lei pe 

trimestru, pensionarilor cu o pensie de pana la 700 lei lunar,persoanelor beneficiare de venit minim 

garantat, veteranilor de razboi sau urmasilor acestora,persoanelor fara venituri si persoanelor cu 

dizabilitati care sa aiba venituri nete cumulate de pana la 700 lei lunar,cu domiciliul stabil in orasul 

Otopeni. 

 

ACTE NECESARE 

 

 CI/BI –copie si original 

 Talon de  pensie 

 Talon de indemnizatie  

 Certificat de handicap 

 Adeverinta venituri impozabile 


