
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA DUMBRAVA ROŞIE 

PRIMAR 

  
DISPOZIŢIA 

Nr. 247 din 29.09.2015  

Privind recuperarea unor  sume incasate necuvenit cu titlu de alocatie  pentru susţinerea  familiei 

doamnei   CODREANU DANA PETRUTA 

 

 

           Grădinaru  Ioan- Primarul comunei Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ 

            Având în vedere prevederile: 

- art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18 şi art. 30 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia de susţinere a 

familiei cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. nr. 3, art. nr. 10 şi art. 11 din  Hotărârea Guvernului  nr. 38/2011 privind aprobarea normelor 

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

- adresa nr. 2210 din 26.09.2015  a A.J.P.I.S Neamţ si referatul  nr.12938 din 11.09.2015   întocmit de 

inspectorul cu atribuţii asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului;   

           În temeiul 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 Se aproba recuperarea sumei de 30 lei de la doamna Codreanu Dana Petruta, cu domiciliul 

în comuna Dumbrava Roşie, sat Cut, judeţul Neamţ, CNP: 2850723270078, reprezentand drepturi banesti 

acordare necuvenit  cu titlu de alocatie pentru  sustinerea familiei, în perioada ianuarie 2015 – iunie 2015 

Art. 2 (1)Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 10 zile de la comunicare la Primarul 

comunei Dumbrava Roşie. 

 (2) In cazul în care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei dispozitia poate fi contestată 

potrivit Legii Contenciosului administrativ nr. 554/2004 în termen de 30 de zile de la comunicare.  

 Art.3 Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei se face 

de catre Agentia Judeteana de Plaţi şi Inspecţie Socială Neamţ. 

Art. 3 Secretarul comunei Dumbrava Rosie 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. 4/29..09.2015 
Dosar: dispoziţii primar 

Dosar: Asistenţă şi protecţie socială  

 
 

 

 


