
ROMANIA
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU

PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIA NR. 47
Din data de 29.03.2019

cu privire la MODIFICAREA si REPUNEREA in plata a dreptului de alocaţie pentru
susţinerea familiei monoparentale a

Domnului SILAGHI DANUT
CNP. 1681222243671

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 63 alineat 1 litera d , alineatul 5, litera d, art. 68
şi art 115, aliniatul 1, litera A din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
în M.O. nr. 123 din 20 februarie 2007 cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Începând cu data de 1 APRILIE 2019 se repune in plata dreptul la
alocaţie pentru susţinerea familiei domnului SILAGHI DANUT , cu domiciliul în localitatea
Băiţa de sub Codru, nr. 479A judeţul Maramureş, in cuantum de 214 lei, deoarece minora
DRAGOS SIMONA GABRIELA a cumulat peste 20 absente nemotivate, iar minora
SILAGHI DANIELA TEREZIA nu mai frecventeaza nici o forma de invatamant . In prezent
familia fiind compusa din 5 membri din care 4 copii. Va beneficia de alocatia de sustinere pentru
2(doi)copii:

1. SILAGHI SORIN MERCEL- CNP 5101109245029
2. SILAGHI DAVID - CNP 5040504244496

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. Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei, poate ataca prezenta
dispoziţie conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările
ulterioare, la primarul comunei.

Articolul 4. Prezenta se comunica:
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Maramureş
- Compartimentului de protecţie socială
- Domnului SILAGHI DANUT din localitatea Baita de sub Codru

Nr.479/A.
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