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PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 
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 din 11.11.2020 
 

DISPOZIȚIE nr.248 

privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei BURGHELEA Irina 
 

PRIMARUL COMUNEI BOD 
 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr. 24741/11.11.2020, întocmit de Roxana Ioana TOMA, inspector – 

compartimentul Asistență Socială; 

▪ Cererea înaintată de d-na. BURGHELEA Irina înregistrată la Primăria comunei Bod cu 

nr.24422/05.11.2020; 

▪ Ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Bod sub nr.24683/10.11.2020, efectuată la 

domiciliul solicitantului conform art. 15(1),(2),(3),(4) din Legea nr.277/2010 privind alocația pentru 

susținerea familiei si art. 9(1),(2),(3),(4),(5) din HG nr.38/.2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea 

familiei, republicată;  

▪ Art.6 alin.(2) lit.c) art.16 și art. 17 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, 

cu modificările si completările ulterioare ; 

▪ art.5 alin.(1)și art.10 din HG nr. 38/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 277/2010 cu modificările și completările ulterioare; 

▪ HG nr. 559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011, a 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru 

susținerea familiei, aprobate prin HG nr. 38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, 

aprobate prin HG nr. 920/2011, 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 01.12.2020 se acordă dreptul la alocație pentru susținerea familiei, în cuantum de 306 

lei, titularei BURGHELEA Irina, identificată cu CNP 2740507080031, domiciliată în Colonia Bod, str. Fermei, 

bl.1069, ap.13, jud. Brașov. 
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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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

VIZA CFPP 

Maria-Daniela GAVRILOIU 

 

 

 

 

 

 


