
PRIMARUL ORASULUI SEINI 

                                                     

D I S P O Z I T I A    Nr. 48 

privind modificarea cuantumului la alocatia pentru sustinerea familiei 

  

            Având în vedere cererea  nr. 420/22.02.2021   a numitului/ei Rus Ancuta Mugurita ,  

CNP  ,  domiciliat/a in Seini  str.     ,  nr.    prin care se constata ca unul dintre copii a implit 18 

ani. 

 In baza art.23 alin(2),  alin(3)  si art. 25  alin(3) si alin. (4), din Legea Nr.277/2010 

privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,si a art . 13 

din   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 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de 

beneficii de asistenţă socială; Hotărârea Guvernului nr. 1291 din 18 decembrie 2012 pentru 

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

alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011; 

HOTĂRÂRE nr. 778 din 9 octombrie 2013pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011. OUG 65/15.10.2014, privind 

modificarea si completarea unor acte normative; 

           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 01.03.2021  se modifica  dreptul la alocatia pentru sustinerea 

familiei numitului/ei Rus Ancuta Mugurita  CNP  domiciliat/a in Seini  str .      nr.    de  la suma 

de 408 de lei/lunar la suma de 306  lei/lunar. 

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

persoana este de 5 iar numarul copiilor care se iau in calcul pentru stabilirea cuantumului 

alocatiei pentru sustinerea  familiei   este de 3 , dupa cum urmeaza: 

http://legestart.ro/Hotararea-1291-2012-Hotarare-modificarea-completarea-Normelor-metodologice-aplicare-prevederilor-Legii-416-2001-venitul-minim-garantat-aprobate-prin-Hotararea-Guvernului--%28NjE5MDMz%29.htm


                         

   Murvai Claudia        avand  CNP       

                         Rus Ioana                 avand  CNP         

                         Rus Andreea            avand  CNP        

 

Art.3  Prezenta dispoziţie poate fi contestata in termen de 30 zile de la comunicare conform 

prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ. 

   Art.4    Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Institutiei Prefectului Judetului Maramures; 

- DAS Seini ; 

- AJPIS  Maramures ; 

- Titularului ; 

- Se publica pe site ; 

    

         Seini la : 05.03.2021 

 

   Avizat pentru legalitate                                                                      Primar 

         Secretar general                                                          ec. Tulbure Gabriela Florica                           

         Danci Gabriela  

 


