
ROMANIA
JUDBTUL BACAU
COMLINA BUCIUMI
PRIMAR 

DIS POZITIE
privind modificarea cuantumului alocaliei pentru suslinerea familiei

domnului $fAf,l,W \EONARD-DOR\ cu domiciliul in Comuna Buciumi, Judelul Bacdu

Primarul Comunei Buciumi, Judetul Bacdu;

VdzAnd referatul prezentatde doamna referent social inregistrat lartr.299 din 21 .0L2022

Ei cererea alocaliei pentru susfinerea familiei, inregistratd lanr.299 din 13.01 .2022;

Av6nd in vedere art. II punctul 10 din HotdrArea Guvernului m' 55912017 privind

modificarea qi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii

nr.4I6l200t privind-venitul minim garantat, aprobate prin HotdrArea Guvemului nr. 50l20ll a

Normelor *.todologice db aplicare a prevederilor Legii m.21712010 privind alocalia pentru

susiinerea familieil aprobaie prin Hotdrdrea Guvernului nr.38/2011, qi a Normelor

meiodologice de apiicu* u pt"u.derilor Ordonanlei de urgen![ a Guvernuluint,7012011 privind

m6surile de proteclie social^d in perioada sezonului rece, aprobate prin Hotdrdrea Guvemului nr,

920120rr.
AvAnd in vedere art' 8 gi art.

susf inerea familiei, rePublicat6;
in confo-rmitate cu prevederile art' 8(3)

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

27 (3)din Legea rtr.277l20l0 privind alocalia pentru

din Hotdrdrea Guvernului nr.3B/2011 privind
prevederilor Legii nr,277 12010 privind alocalia

pentru susfinerea familiei;' in temeiul dispoziliilor art.155(i) lit."d", art, 155(5) lit."a" coroborate cu prevederile

art.l29(7) lit.,,b" si art. 196(1) lit,,b" din Ordonanla de urgen!6 a Guvernului nr. 5712019

privind Codul administrativ, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare.

DISPUNE:

Art.l-incep6nd cu data de 1 februarie 2022 se modificd cuantumul alocaliei pentru

suslinerea familief domnului STEFAN LEONARD-DORU CN ', de la suma

de 164 R6N/lunar pentru 2 minori, la surna de 150 RON/lunar pentru 2 minori, motivat de

creqterea veniturilor famil iei.
Art.2-Titularul alocatiei familiale complementare este obligat sd comunice in scris

primarului orice modificare survenitd cu privire la numdrul membrilor familiei Ei veniturile

acestora in termen de cel mult zece zile de la data modificdrii.
Art.3-Disp ozigia va fi comunicatd titularului in termen de 5 zile, Agenliei Judelene de

plafl qi Inspeclie Sociald Bacdu de cdtre referentul social Ei Instituliei Prefectului judetului

Bacdu de c6tre seuetarul general.

CONTRASEMNEAZA
General-Cons. Juridic- BILEI ELENA

NR/O t

DrN rymHuePtE 2022.


