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 din 28.01.2020 
 

 

DISPOZIȚIE nr. 51 

privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei EROSS Piroska 
 

PRIMARUL COMUNEI BOD 
 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr. 1552/28.01.2020, întocmit de Roxana Ioana TOMA, inspector – 

compartimentul Asistență Socială; 

▪ Adresa transmisă de către AJPIS în data de 28.01.2020 înregistrată la Primăria comunei Bod sub nr. 

1268/28.01.2020; 

▪ Art.5 alin.(2) lit.c) și art. 27 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu 

modificările si completările ulterioare ; 

▪ Art.8, art.12 și art.16 HG nr. 38/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 277/2010 cu modificările și completările ulterioare; 

▪ HG nr. 559/2017 privind 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 FEBRUARIE 2020 se modifică cuantumul alocației pentru susținerea familiei titularei 

EROSS Piroska, astfel: 

- se modifică dreptul la alocație pentru susținerea familiei de la cuantumul de 300 lei la 225 lei, acordată 

pentru cei 3 copiii eligibili ai familiei; 

- motivul modificării cuantumului îl constituie faptul că unul dintre copii, IACOB George Andrei a înregistrat 

un număr de 162 de absențe nemotivate în cursul semestrului I din anul școlar 2019-2020. 

Art.2 Titularul are obligația să anunțe orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia în 

termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia. 
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Art.3 Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004. 

Art.4 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul 

Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Bod. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 

 

 

 

 

 

 

 

 


