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 din 30.08.2019 

 

DISPOZIȚIE nr. 216 

privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei a titularei GHEORGHIȚĂ Ramona- Elena 
 

PRIMARUL COMUNEI BOD 
 

Având în vedere: 

▪ Referatul nr. 21497 din 29.08.2019, întocmit de Inspector, Compartiment Asistență Socială, Roxana 

Ioana TOMA;  

▪ Cererea titularei înregistrată la Primăria Comunei Bod sub nr. 21493/29.08.2019 prin care titulara 

GHEORGHIȚĂ Ramona- Elena solicită încetarea dreptului și a plății alocației pentru susținerea 

familiei; 

▪ Ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Bod sub nr. 21495/29.08.2019; 

▪ Art. 32 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările si 

completările ulterioare; 

▪ Art. 16 din HG nr. 38/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările si completările ulterioare; 

▪ Prevederile din HG 559/2017 pentru modificarea și completarea  Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările 

și completările ulterioare; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit. b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

DISPUNE: 

Art.1 Începând cu luna SEPTEMBRIE 2019 se încetează dreptul la alocație pentru susținerea familiei titularei 

GHEORGHIȚĂ Ramona- Elena, identificată cu CNP  domiciliat în  

Art.2 Prezenta dispoziție se duce la îndeplinire de către compartimentul Asistență Socială. 

Art.3 Prezenta depoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ. 

           Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


