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PROIECT DE DISPOZITIE NR. 100/25.03.2022  
privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei  

dnei / dlui BANEA DUMITRU , CNP ...................... 
cu domiciliul in Jijila, str.................., nr ...., localitatea Jijila, județul TULCEA 

Deacu Costica - Primarul Comunei Jijila, Județul TULCEA 
    Având in vedere :  
- cererea depusa de dna/dl BANEA DUMITRU, înregistrată sub nr 7 din 23.03.2022  
- prevederile Legii 277/2010 privind alocația de susținere 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 alocația pentru susținerea familiei  
- prevederile Legii 342/2015 privind aprobarea OUG 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 
416/2001 si OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordării unor beneficii 
de asistenta sociala.  
- referatul  nr. 3843/25.03.2022   întocmit de inspector Duduță Violeta, ce propune modificarea 
cuantumului  alocației pentru susținerea familiei a dlui Banea Dumitru, CNP :.......................... , asumându-și  
răspunderea  cu privire la fundamentarea tehnică și legală în condițiile art. 240 din OUG 57/2019; 
   In temeiul art. 155, art. 196 alin (1),lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 
  

DISPUNE 

Art. 1 Începând cu data de 01.04.2022 se modifica cuantumul la alocația de susținere a 
familiei dnei/ dlui   BANEA DUMITRU, CNP................... , cu domiciliul in Jijila, str................, nr ....., 
localitatea Jijila, județul TULCEA, de la 173.0 lei/lunar, reprezentând 0,3280 x ISR (Indicatorul Social 
de Referință) la 87.0 lei lunar, reprezentând 0,1640*ISR.  

Art. 2 Titularul este obligat sa comunice in scris primarului, in termen de 15 zile, orice 
modificare privind veniturile si numărul membrilor de familie. 

Art. 3 Titularul poate face contestație împotriva prezentei dispoziții la instanța de contencios 
administrativ in termen de 30 zile, după 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.  

. 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                    Întocmit, 

      Duduță Violeta 
 
 
 

 PRIMAR,                                       CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL 
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