
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA DUMBRAVA ROŞIE 

PRIMAR 

  
DISPOZIŢIA 

Nr. 238 din 29.09.2015  

Privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei 

 

 

GRĂDINARU  IOAN 

PRIMARUL COMUNEI DUMBRAVA ROŞIE, JUDEŢUL NEAMŢ 

        Având în vedere : 

             - cererea şi declaraţia pe propria răspundere depuse de numita Răileanu Nicoleta ,pentru 

acordarea unor drepturi de asistenţă socială, însoţite de actele doveditoare, ancheta socială precum şi 

referatul nr. 13754/28.09.2015 întocmit de inspectorul cu atribuţii asistenţă socială din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului; 

              - art. 23 alin.(2) , art.25 alin.(3) ,art.27 alin.(6)  din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia de 

susţinere a familiei şi cele ale  art. 3, art. nr. 10 şi art. 11 din  H.G. nr. 38/2011 privind aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 

           - OUG nr. 42/2014 pentru modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim 

garantat precum şi pentru modificarea Legii 277/2010 privind alocaţia pentru sustinerea familiei; 

           În temeiul art. 63, alin. (1), lit. „e”, art. 68, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

DISPUN: 

Art. 1 Incepând cu data de 01.10.2015 se modifică dreptul la alocatia  pentru susţinerea familiei 

doamnei Răileanu Nicoleta, cu domiciliul în comuna Dumbrava Roşie, str. Teiului,nr.173, sat Cut, 

Judeţul Neamţ, CNP: 2750515270656 , de la 164 lei la 82 lei/lunar  pentru un copil, deoarece doar unul 

urmeaza cursurile scolare, celălalt a absolvit şcoala; 

Art. 2 Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit Legii Contenciosului administrativ nr. 554/2004 

în termen de 30 de zile de la comunicare. 

Art.3 La data emiterii prezentei se abrogă orice dispoziţii contrare. 

Art. 4 Secretarul unităţii administrativ teritoriale va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi 

instituţiilor interesate. 

 

 

     PRIMAR, 

                        IOAN GRĂDINARU 

 

                                                                           Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                      SECRETAR, 

                                                                                          CHIRIŢESCU ELENA 
 

 

 
 

 

 
 

R:Elena Chiriţescu secretar unitate administrativ teritorială 

Ex. 4/28.09.2015 
Dosar: dispoziţii primar 

Dosar: Asistenţă şi protecţie socială  

 
 

 

 


