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DISPOZIȚIA  nr. 134/29.05.2020 

privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  
dnei / dlui OBANCEA DANIELA , CNP 2790907361935  

cu domiciliul in JIJILA, str SPERANȚEI, nr 8, localitatea Jijila, judetul TULCEA 
 

Deacu Costică - primarul comunei Jijila, județul Tulcea 
 

Având în vedere: 
- cererea depusa de dna/dl OBANCEA DANIELA, inregistrata sub nr 15 din 03.10.2019  

- prevederile Legii 277/2010 privind alocatia de sustinere modificata si completata prin OUG 42/2013 
si OUG 65/2014.  
- prevederile HG 778/2013 si HG 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei  
- prevederile Legii 292/2011 privind organizarea, functionarea si finantarea sistemului national de 
asistenta sociala  
- referatul  nr. 4323/28.05.2020  întocmit de inspector Duduță Violeta, ce propune incetarea dreptului la alocația 
pentru susținerea familiei a dnei OBANCEA DANIELA , CNP : 2790907361935, asumându-și  răspunderea  cu 
privire la fundamentarea tehnică și legală în condițiile art. 240 din OUG 57/2019; 
    În temeiul prevederilor art.155, art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/03.07.2019 privind 
Codul Administrativ. 
  

 DISPUNE 

Art. 1 Incepand cu data de 01.06.2020 înceteaza dreptul la alocatia de sustinere a familiei 
dnei/ dlui   OBANCEA DANIELA, CNP 2790907361935, cu domiciliul in JIJILA, str. SPERANȚEI, 
nr 8, localitatea Jijila, judetul TULCEA, pentru o familie de tip 1 cu 1 copii. 

Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere: s-a constatat faptul că titulara deține un cont 
bancar cu sumă mai mare de 3000 lei. 

Art. 2  Se recuperează sumele încasate necuvenit pentru perioada noiembrie 2019-mai 2020. 
 Art. 3 Titularul poate face contestatie impotriva prezentei dispozitii la instanta de contencios 
administrativ in termen de 30 zile, dupa efectuarea procedurii prealabile. 

Art. 4 Prezenta dispoziție se va transmite Instituției Prefectului județului Tulcea, către AJPIS 
Tulcea, se va comunica titularului și  va fi făcută public în condițiile legii prin publicarea în M.O.L.  
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