
PRIMARUL ORASULUI SEINI                                                                

D I S P O Z I T I A    Nr.139 

privind stabilirea  alocaţiei pentru susţinerea familiei  

 Primarul  orasului SEINI; 

            Având în vedere cererea  nr. 205  /25.09.2020  a numitului/ei  Krilla Laszlo Jozsef   , CNP,     

domiciliat/a in  Seini,   str.  ,  nr. ap. ,    prin  care  solicita acordarea alocatiei pentru sustinerea famliei, 

ancheta sociala efectuata la data de 28.09.2020   si actele doveditoare depuse la dosar. 

In baza  Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, H.G.38/2011 privind 

aprobarea normelor de aplicare a Legii 277/2010 şi OUG 2/2011 privind  modificarea Legii 

277/2010; OUG 42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru 

susținerea familiei; OUG nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

Legea 342/2015, OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării 

unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru 

acestea  în anul 2016, H.G. 559/2017 ; 

         În temeiul art.  155 ,  alin.1, lit.d , alin.5,  lit. c si art. 196,  al. 1 , lit.  b din OUG 57/2019  

privind Codul Administrativ   .   

 

D I S P U N E  : 

 Art.1. Incepând cu data de 01.10.2020 se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei 

numitului/ei   Krilla Laszlo Jozsef   ,  domiciliat/a in Seini,  str.       ,     nr. ,  ap.     în cuantum de 82    lei 

/lunar. 

           Art.2 Numarul membrilor de familie care intra in calcul pentru stabilirea venitului net pe persoana 

este de 3  iar numarul copiilor care se iau in calcul pentru stabilirea cuantumului alocatiei pentru 

sustinerea  familiei   este  de 1, dupa cum urmeaza: 

                                Krilla Matei Emanuel avand CNP                                                                                      

       Art.3.   Plata alocatiei se face in baza deciziei directorului executiv al AJPIS  a jud. Maramureş. 

      Art.4. Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului 

administrativ 

     Art.5 Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetului Maramures; 
- DAS Seini ; 
- AJPIS  Maramures ; 
- Titularului ; 
- Se publica pe site ; 

Seini la:01.10.2020 

Avizat pentru legalitate,                                                                                   Primar,  

  Secretar general,                                                                          ec. Tulbure Gabriela Florica  

   Danci Gabriela  


