
PRIMARUL ORASULUI SEINI 

 

D I S P O Z I T I A    Nr. 146 

privind modificarea  cuantumului la ajutorul  social si incetarea alocatiei pentru 

sustinerea familiei 

Având în vedere cererea nr. 14  din  25.09.2020 , privind pe numita Horvat Floare   

, domiciliata in oras Seini , str. , nr.,  avand  CNP,   prin care se constata modificarea 

venitului si a numarului de persoane din dosarul de ajutor social . 

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu  

modificarile si completarile ulterioare; In baza   Legii  Nr.276/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; a HG nr.50/2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat,   HOTĂRÂRE nr. 778 din 9 octombrie 2013 pentru modificarea şi 

completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului. In baza art.25  

alin(3),  din Legea. Nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu 

modificarile si completarile ulterioare,  a prevederilor HG nr.38/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. Nr.277/2010 privind alocatia 

pentru sustinerea familiei; a OUG nr. 124 din 27 decembrie 2011;  

           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. Incepand cu data de 01.10.2020   ajutorul social  pentru numita  Horvat 

Floare   ,  CNP    ,   cu domiciliul in  oras Seini, str.  , nr.   se modifica de la suma de  307    

lei/lunar la suma de 255   lei/lunar; 

            Art.2     Plata ajutorului social  se face in baza deciziei directorului executiv al AJPIS 

Maramureş. 

 Art. 3  Incepand  cu data de 01.10.2020  inceteaza alocatia  pentru sustinerea 

familiei pentru numita Horvat Floare   ,  CNP     ,  domiciliata in oras Seini, str.  ,  nr. 

deoarece nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege. 

  



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

contenciosului administrativ 

       Art.5. Prezenta se comunica: 

 

   -  Institutiei Prefectului Judetulului 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 

 
 

 


