
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar - Compartimentul Asistență Socială 

1 exemplar – AJPIS Brașov 

1 exemplar - Beneficiar 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 

în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 

P a g i n a  1 | 1 

din 08.10.2021 
 

DISPOZIȚIE nr.251 

privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularei STROIA Mariana 
 

PRIMARUL COMUNEI BOD 
 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.26201/07.10.2021, întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare nr.26200/07.10.2021, întocmit de Roxana-Ioana TOMA, inspector 

compartimentul Asistență Socială; 

▪ Referatul de motivare nr.26200/07.10.2021, întocmit de Roxana-Ioana TOMA, inspector 

compartimentul Asistență Socială; 

▪ Adresa nr.8958/BAS/05.10.2021 transmisă de către AJPIS Brașov și înregistrată la Primăria Bod cu 

nr.26176/07.10.2021 privind situația titularei STROIA Mariana; 

▪ Art.23 alin.(1), art.25, art.32 și art.15 alin.(4) din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea 

familiei, cu modificările si completările ulterioare ; 

▪ Art.13 și art.16 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 prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) si art.199 alin(1) si alin(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 
 

DISPUNE: 
 

ART.1 Începând cu luna octombrie 2021, încetează dreptul la alocație pentru susținerea familiei, titularei 

STROIA Mariana, identificată cu CNP 2920914080021, domiciliată în Bod, str. Gării, nr.606, jud. Brașov, pentru 

motivul că titulara nu a declarat veniturile corect. 

ART.2 Începând cu data prezentei orice altă dispoziție contrară își încetează aplicabilitatea. 

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 aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod. 
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