
YJ/

ROMANIA
ruDETUL BACAU
COMTINA BUCIUMI
PRIMAR

DISP OZITIE
privind modifi carea cuantumului alocaliei pentru susfinerea familiei,

domnului STINESCU CIPRIAN cu domiciliul ?n-Comuna Buciumi, Judeful Bacdu

Primarul comunei Buciumi, Judetul Bacdu;
Yazilnd referatul prezentat de doamna referent social inregistrat la m.4004 din2l'09'2022 qi cererea aloca{iei pentru suslinerea familiei, inregistrat tar,,j. vs din 15.09.2022.
Avdnd ?n vgdere art. I punctul 10 din Hotdrdrea Guvernului nr. 55912.017 privindmodificarea $i 'complethrea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legiinr'41612001 privind venitul minim garantat, aprobatJ prin Hotdrarea Guvernului nr. 50l20ll aNormelor metodologice de- aplicare a prevederilor regii nr. 27712010 privind alocafia pentrususfinerea familiei, aprobate prin Hotirdrea Gu'iemului m.zglzott, qi a Normelormetodologice de aplicare a prevederilor ordonanfei de urgenld a Guvernuluin/!I0l20l 1 privind

lag{jle de proteclie sociald in perioada sezonului r..., u}rotate prin Hotdrarea Guvemului nr.920t2011.
Avand in vedere art. II punctul 8 si 12 din ordonan{a de urgerifd a Guvernuluinr'9312016 privind reglementar.u uno. mdsuri de simplificare a acord6rii unor beneficii deasisten{d socialS, precum qi pentru stabilirea unor mdsuribrrg"tar. pentru acestea in anul 2016;Avdnd in vedere art. 28 din Legea nr.27712010-privind alocalia pentru sus{inereafamiliei, republicatd;
In temeiul dispoziliilor art.155(1) 

_lit."d", art. 155(5) lit."a" coroborate cu prevederile
art'129(7) lit' ,,b" si. art. 196(1) lit ,,b" din ordonanla di urgenld a Guvernului nr. 57l20lgprivind Codul administrativ.

DISPUNE:

. Art'l-incepdnd cu data de 1 octombie 2022 se mpdifi9d.-ru-antumul alocafiei pentrususfinerea familiei, domnului ST,INESCU CIpkAN C- de la suma de 33gRON/lunar pentru 3 minori. la suma rle ??5 RON/lunar pentru 2 minori, motivat de faptul cdminora Stdnescu Maria nu a promovat clasa.
Art'2-Titularul alocafiei familiale complementare este obligat sd comunice in scrisprimarului orice modificare survenitd cu privire la numdrul membiilor familiei qi veniturileacestora, in termen de maxim 15 zile.
Art'3-Dispozigia va fi comunicatd titularului in termen de 5 zile, Agenliei Judefene dePHfi qi Inspeclie Sociald Bacdu de cdtre referentul social qi Instituliei prefectului judefului

Bacdu de cdtre secretarul general.

CONTRASEMNEAZA,
General- Cons.Ju?idic- BILEI ELENA
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