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DISPOZITIE
privind modifi carea cuantumului aloca{iei pentru suslinerea familiei,

domnului STINESCU TUDOR cu domiciliul in Comuna Buciumi, Judetul Bac6u

Primarul comunei Buciumi, Judetul Bacdu;
Yazdnd referatul prezentat de doamna referent social inregistrat la nr.3158 din

10.08.2022.
Avdnd in vedere e-mailul transmis de A.J.P.I.S Bacdu in data de 02.08.2022 privind

situalia copiilor care au inregistrat peste 20 absen{e nemotivate in Sem. II, an qcolar 202I-2022.
Av6nd in vedere art. I punctul 10 din Hotdrdrea Guvernului nr. 55912017 privind

modificarea qi eompletarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.41612001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hot6r6rea Guvernului nr. 501201I a
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii rtr. 27712010 privind aloc{ia pentru
suslinerea familiei, aprobate prin Hotirdrea Guvemului nr.3812011, qi a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanlei de urgenld a Guvernuluinr.,70l2011 privind
misurile de protecfie sociald in perioada sezonului rece, aprobate prin HotdrArea Guvernului nr.
920t2011.

Avdnd in vedere art. II punctul 8 si 12 din Ordonanla de urgenld a Guvemului
nr.9312016 privind reglementarea unor mdsuri de simplificare a acorddrii unor beneficii de
asisten{d sociald, precum ;i pentru stabilirea unor mdsuri bugetare pentru acestea in anul 2016;

Avdnd in vedere art. 28 din Legea nr.277120I0 privind alocatia pentru susfinerea
familiei, republicatd;

In temeiul dispoziliilor art.155(1) lit."d", art. 155(5) lit."d'coroborate cu prevederile
art.129(7) lit. ,,b" si art. 196(1) lit ,,b" din Ordonanla de urgen{d a Guvernului nr. 5712019
privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1-tncepAnd cu data de 1 august 2022 se modificd cuantumul alocaliei pentru
suslinerea familiei, domnului ST,LNESCU TUDOR de la suma de 259
RoN/lunarpentru3min@N/lunarpentru2minori,motivatdefaptulcd
minora Stdnescu Cristina are peste 20 de absenle.

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

Art.3-Dispozilia va fi comunicatd titularului in termen de 5 zile, Agenliei Judelene de
PHfi qi Inspeclie Sociald Bacdu de cdtre referentul social gi Institutiei Prefectului judelului
Bacdu de cdtre secretarul seneral.
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