
ROMANIA
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU

PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIA NR. 48
Din data de 29.03.2019

cu privire la MODIFICAREA dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei cu ambi
parinti doamnei SILAGHI IOANA CLAUDIA

CNP. 2891215180041

Avand in vedere prevederile Legii 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 modifica dreptul la alocaţie

pentru susţinerea familiei biparentale doamnei SILAGHI IOANA CLAUDIA , cu domiciliul în
localitatea BAITADE SUB CODRU nr. 474 com. Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş, de la
328 lei la 300 lei, pentru ca le-a crescut venitul pe membru de familie de la sub 200 pe membru la
peste 210,5 lei/ membru . Se impune recuperarea sumei de 84 lei aferenta lunilor ianuarie ,
februarie si martie deoarece modificarile salariale au intervenit din luna ianuarie 2019.In prezent
familia este formata din 6(sase) membri dintre care 4 (patru) copii;
1. SILAGHI DAVIDDANIEL -5100405245036
2. SILAGHI IASMINA-DANIELA -6110705245061
3. SILAGHI REBECA-SARA -6131018245032
4. SILAGHI ANDREI- AUREL -5160327245046

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
- Doamnei SILAGHI IOANA CLAUDIA din localitatea Baita de sub

Codru nr.474.
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