
ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMLINA BUCIUMI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind modifi carea cuantumului alocaliei pentru sus{inerea familiei,

domnului STANESCU VIRGIL cu domiciliul ?n bomuna Buciumi, Judetul Bacdu

Primarul comunei Buciumi, Judetul Bacdu;
Yazttnd referatul prezentat de doamna referent social inregistrat la nr.825 din

24.02.2022;i cererea alocaliei pentru suslinerea familiei, inregistrat lam.46 din 19.01 "2A21.
Avdnd in vedere e-mailul transmis de A.J.P.I.S Bacdu in data de 23.02.2022 privind

situafia copiilor care au inregistrat peste 20 absenle nemotivate in Sem. I an qcolar 2021-2022.
Av0nd in vedere art. I punctul 10 din HotdrArea Guvernului nr. 55912017 privind

modificarea qi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
.,"nr.41612001 privinci venitul ininim ganntat, aprobate prin Hotdr6rea Guvemului nr. 50l20lI a
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii m.27712010 privind alocafia pentru
suslinerea familiei, aprobate prin Hotdr6rea Guvernului m.38120II, qi a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanfei de urgen!6 a Guvernului nr.701201 1 privind
m6surile de protecfie sociald in perioada sezonului rece, aprobate prin Hotdr6rea Guvernului nr.
9201201r.

Avdnd in vedere art. II punctul 8 si 12 din Ordonanla de urgen{6 a'Guvernului
nr.93120l6 privind reglementarea unor mdsuri de simplificare a acorddrii unor beneficii de
asistenfd sociald, precum gi pentru stabilirea unor mdsuri bugetare pentru acestea in anul 2016;

Avdnd in vedere art. 28 din Legea nr.27712010 privind aloca{ia pentru susfinerea
familiei, republ.icat6;

In temeiul dispozi{iilor art.155(1) lit."d", art. 155(5) lit."a" coroborate cu prevederile
art.I29(7) lit. ,,b" si art. 196(l) lit,,b" din Ordonanfa de urgen!6 a Guvemului nr. 5712019
privind codul administrativ, cu modificdrile qi completirile ulterioare,

DISPUNE:

Art.l-incep6nd cu data de I februarie 2022 se modific6 cuantumul alocafiei pentru
susfinerea familiei, domnului yI,LNESCU YIRGIL cNp- --^ de la suma de 246
RON/lunar pentru 3 minori, la suma de 164 RON/lunar pentru 2 minori, motivat de faptul cd
minora Stdnescu Adelina CNP--^.

Art.2-Titularul aloca{iei familiale complementare este obligat sd comunice in scris
primarului orice modificare survenitd cu privire la numdrul membrilor familiei qi veniturile
acestora, in termen de maxim 15 zile.

Art.3-Dispozilia va fi comunicatd titularului in termen de 5 ztle, Agenfiei Judefene de
Fl6fi qi Inspecfie SocialS Bacdu de c[fre referentnl social ;i Institu]iei Prefecturlui judelului
Bac6u de cdtre secretarul seneral.
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CONTRASEMNEAZA,
Secretar General- Cons.Juridic- BILEI ELENA
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