
ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 
COMUNA SARATENI 
    PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I E

   privind modificarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei

Primarul comunei Sarateni

          Având în vedere:
          - referatul nr. 3 din 29.01.2021 , întocmit de compartimentul de asistenta sociala din cadrul primariei prin care se 
propune modificarea cuantumului in dosarul doamnei  Rupa Mihaela Andreea ,cu domiciliu in comuna Sarateni , 
str.Rasaritului  ,nr. 21, judetul Ialomita ;
          - prevederile art.28 alin.(1), lit.b) şi art. 41 din Legea  nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei,republicată,cu modificările ulterioare;
          - prevederile art.13 alin.(2)-(3) şi art.14 alin.(1) din HG nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,cu modificările ulterioare;

In temeiul art.196, alin. (1), lit. b) si alin. (2) din OUG 57/2019 privind codul administrativ

                                                                D I S P U N E :
Art.1 – Se modifica incepând cu luna Februarie  2021, cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei acordata doamnei 
Rupa Mihaela Andreea, cu CNP   domiciliul in comuna Sarateni, str.Rasaritului ,nr. 21, judetul Ialomita,
de la 150 lei la 164 lei , familia  beneficiara a dreptului de ASF este formata din  2 adulti si 2 minori;
Venitul net pe membru de familie este in suma de 0  lei ..
             Art.2 - Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la primarul comunei 
Sarateni.
    Art.3 - În cazul de nemulţumire cu privire la soluţionarea contestaţiei, dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul 
Ialomita, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4 – Prin grija compartimentului de asistenta sociala ,prezenta dispoziţie se va comunica: reprezentantului 
familiei solicitante,AJPIS Ialomita şi Instituţiei Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate.

    PRIMAR                                                                                         CONTRASEMNEAZA 
Eugen TOCILEANU                                                                  SECRETAR  GENERAL COMUNA
                                                                                                                       Lucica BEGAN
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