INFORMAŢII UTILE CU PRIVIRE LA STABILIREA ŞI PLATA ALOCAŢIEI DE STAT :

Cererea pentru stabilirea alocaţiei de stat şi actele din care să rezulte
îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept, se depun la Direcția
de asistență socială oraș Ianca, doar dacă reprezentantul legal al copilului
are domiciliul sau reşedinţa pe raza orașului Ianca.
Acordarea alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte prin decizia directorului
executiv al Agenţiei
Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna
următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face
începând cu luna următoare depunerii cererii, de către Agenţia Pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială a Municipiului Brăila
În situaţia în care , după stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii,
reprezentantul legal optează pentru o altă formă de plată, acesta comunică în
scris Agenţiei Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Brăila
Dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare
celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare
Pentru solicitarea şi primirea drepturilor restante, reprezentantul legal,
depune la Agenţie o cerere în acest sens
Reprezentantul legal este obligat să comunice în scris Agenţiei orice
modificare intervenită, de natură să determine încetarea, suspendarea sau
modificarea plăţii drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de 15
zile de la apariţia acesteia
În cazul schimbării de domiciliu sau de reşedinţă în aria de competenţă a
aceleiaşi direcţii teritoriale care a efectuat plata drepturilor până la apariţia
modificării, reprezentantul legal comunică în scris, în termenul de 15 zile ,
Agenţiei, modificarea
În cazul în care noua adresă de domiciliu se află în aria de competenţă a altei
Agenţii de Plăţi şi Inspecţie Socială Brăila, Agenţia care a efectuat plata până
la apariţia modificării procedează la încetarea plăţii şi comunică în scris
Agenţiei din judeţul de domiciliu al titularului datele necesare reluării plăţii

