
ROMANIA
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU

PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIA NR. 94
Din data de 29.11.2019

cu privire la MODIFICAREA si REPUNERE in plata a dreptului de alocaţie pentru susţinerea
familiei biparentale a

Domnului GABOR STEFAN
CNP. 1820719012655

Avand in vedere prevederile Art. 8 alin. 1 si alin. 4, Art 27 alin.1, alin. 2 si alin 3 din
legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei si a Normelor Metodologice de aplicare
,aprobate prin HGR 38/2011,cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul prevederilor articolelor 155 aliniatul 1 litera”d” si art. 196 aliniatul 1 litera “b”
din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicat în Monitorul
Oficial al României nr. 555 din 5 Iulie 2019 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş emite prezenta

DISPOZITIE :

Articolul 1. Începând cu data de 1 DECEMBRIE 2019 se repune in plata dreptul la
alocaţie pentru susţinerea familiei domnului GABOR STEFAN , cu domiciliul în localitatea Băiţa de
sub Codru, nr. 450 judeţul Maramureş, in cuantum de 82 lei, deoarece minora GABOR CATALINA a
acumulat in lunile septembrie 2019 si octombrie 2019, 111 absente nemotivate , iar minora GABOR
TEREZA a acumulat pecte 20 de absenta nemotivate in semestrul al II-lea al anului scolar 2018-2019.
In prezent familia fiind compusa din 5 membri din care 3 copii. Va beneficia de alocatia de sustinere
pentru 1(un)copil:

1. GABOR STEFAN - CNP 5160207245033
Articolul 2.Titularul dreptului la alocaţia de susţinerea are obligaţia ca în termen de 10 zile

să comunice în scris modificările intervenite în componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de
membrii acesteia, iar din 6 în 6 luni să depună o declaraţie pe proprie răspundere privind componenţa
familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica prin grija secretarului general al comunei , in
conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Prefectului
Judetului Maramures pentru exercitarea controlului de legalitate , precum si

- Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Maramureş
- Compartimentului de asistenta socială
- Domnului GABOR STEFAN din localitatea Baita de sub Codru Nr.450.

PRIMAR
DUMUŢA AUREL

CONTRASEMNAT
pentru legalitate

secretarul General al Comunei
DRAGOŞ TRAIAN


