ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DRĂGĂNESTI
PRIMAR
DISPOZIŢIA
Nr. 68 din 31.07.2020
Privind suspendarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei ,
reprezentantul acesteia fiind
MACOVEI ANA
Nechifor Ion -Primarul comunei Drăgăneşti,judeţul Neamţ;
Avand in vedere prevederile OUG nr. 93/2016
Având în vedere prevederile art.25 alin.(2)si art.29 alin (1) lit. b) si e) Legea nr.
277/2010, precum şi ale art.15 alin(1) din Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
În temeiul dispoziţiilor art.63 alin.(1) lit.”a”, alin.5 lit.,,a,, şi ale art.68 alin.1 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata;

DISPUN:
Art.1.- Se suspenda dreptul la alocaţie de susţinere pentru familia cu 1 copil titular
fiind MACOVEI ANA,CNP: 2690323274820 în cuantum de 75 lei, începând cu luna
AUGUST 2020 , motivat de faptul ca in semestrul I (an scolar 2019-2020), copilul a
inregistrat peste 20 de absente nemotivate.
Art.2.-Prezenta dispoziţie se poate ataca potrivit Legii contenciosului administativ
nr. 554/2005.
Art.3.-Secretarul comunei va comunica autoritătilor si persoanelor interesate, în
copie, prezenta dispoziţie.

PR IMAR ,
ION NECHIFOR

Avizeaza pentru legalitate,
S E C R E T A R GENERAL,
CRISTINA GAINA

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DRĂGĂNESTI
PRIMAR
DISPOZIŢIA
Nr. 81 din 29.07.2016
Privind suspendarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei ,
reprezentantul acesteia fiind
MONORANU OCTAVIAN
Nechifor Ion -Primarul comunei Drăgăneşti,judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile art.25 alin.(2)si art.29 alin (1) lit. b) si e) Legea nr.
277/2010, precum şi ale art.15 alin(1) din Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
În temeiul dispoziţiilor art.63 alin.(1) lit.”a”, alin.5 lit.,,a,, şi ale art.68 alin.1 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata;

DISPUN:
Art.1.- Se suspenda dreptul la alocaţie de susţinere pentru familia cu 1 copil titular
fiind MONORANU OCTAVIAN,CNP: 1850902271696 în cuantum de 82 lei, începând
cu luna IUlIE 2016 , motivat de faptul ca titularul nu s-a prezentat la primaria pentru a
depune declaratia pe proprie raspundere privind componenta familiei si veniturile
realizate de membrii acesteia.
Art.2.-Prezenta dispoziţie se poate ataca potrivit Legii contenciosului administativ
nr. 554/2005.
Art.3.-Secretarul comunei va comunica autoritătilor si persoanelor interesate, în
copie, prezenta dispoziţie.

PR IMAR ,
ION NECHIFOR

Avizeaza pentru legalitate,
S E C R E T A R,
CRISTINA GAINA

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DRĂGĂNESTI
PRIMAR
DISPOZIŢIA
Nr.113 din 28.10.2016
Privind suspendarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei ,
reprezentantul acesteia fiind
SOFRON ANDREEA
Nechifor Ion -Primarul comunei Drăgăneşti,judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile art.25 alin.(2)si art.29 alin (1) lit. b) si e) Legea nr.
277/2010, precum şi ale art.15 alin(1) din Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
În temeiul dispoziţiilor art.63 alin.(1) lit.”a”, alin.5 lit.,,a,, şi ale art.68 alin.1 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata;

DISPUN:
Art.1.- Se suspenda dreptul la alocaţie de susţinere pentru familia cu 2 copii titular
fiind SOFRON ANDREEA,CNP: 2870331271709 în cuantum de 150 lei, începând cu
luna octombrie 2016 , motivat de faptul ca familia depaseste venitul pe membru de
familie.
Art.2.-Prezenta dispoziţie se poate ataca potrivit Legii contenciosului administativ
nr. 554/2005.
Art.3.-Secretarul comunei va comunica autoritătilor si persoanelor interesate, în
copie, prezenta dispoziţie.

PR IMAR ,
ION NECHIFOR

Avizeaza pentru legalitate,
S E C R E T A R,
CRISTINA GAINA

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DRĂGĂNESTI
PRIMAR
DISPOZIŢIA
Nr.114 din 28.10.2016
Privind suspendarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei ,
reprezentantul acesteia fiind
ACSINIA IOAN-CRISTIAN
Nechifor Ion -Primarul comunei Drăgăneşti,judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile art.25 alin.(2)si art.29 alin (1) lit. b) si e) Legea nr.
277/2010, precum şi ale art.15 alin(1) din Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
În temeiul dispoziţiilor art.63 alin.(1) lit.”a”, alin.5 lit.,,a,, şi ale art.68 alin.1 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata;

DISPUN:
Art.1.- Se suspenda dreptul la alocaţie de susţinere pentru familia cu 1 copil titular
fiind ACSINIA IOAN-CRISTIAN,CNP: 1660619274789 în cuantum de 102 lei,
începând cu luna octombrie 2016 , motivat de faptul ca familia depaseste venitul pe
membru de familie.
Art.2.-Prezenta dispoziţie se poate ataca potrivit Legii contenciosului administativ
nr. 554/2005.
Art.3.-Secretarul comunei va comunica autoritătilor si persoanelor interesate, în
copie, prezenta dispoziţie.

PR IMAR ,
ION NECHIFOR

Avizeaza pentru legalitate,
S E C R E T A R,
CRISTINA GAINA

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DRĂGĂNESTI
PRIMAR
DISPOZIŢIA
Nr.115 din 28.10.2016
Privind suspendarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei ,
reprezentantul acesteia fiind
PARAGINA CATALIN
Nechifor Ion -Primarul comunei Drăgăneşti,judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile art.25 alin.(2)si art.29 alin (1) lit. b) si e) Legea nr.
277/2010, precum şi ale art.15 alin(1) din Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
În temeiul dispoziţiilor art.63 alin.(1) lit.”a”, alin.5 lit.,,a,, şi ale art.68 alin.1 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata;

DISPUN:
Art.1.- Se suspenda dreptul la alocaţie de susţinere pentru familia cu 1 copil
titular fiind PARAGINA CATALIN, CNP: 1810520336525 în cuantum de 82 lei,
începând cu luna octombrie 2016 , motivat de faptul ca familia depaseste venitul pe
membru de familie.
Art.2.-Prezenta dispoziţie se poate ataca potrivit Legii contenciosului administativ
nr. 554/2005.
Art.3.-Secretarul comunei va comunica autoritătilor si persoanelor interesate, în
copie, prezenta dispoziţie.

PR IMAR ,
ION NECHIFOR

Avizeaza pentru legalitate,
S E C R E T A R,
CRISTINA GAINA

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DRĂGĂNESTI
PRIMAR
DISPOZIŢIA
Nr.116 din 28.10.2016
Privind suspendarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei ,
reprezentantul acesteia fiind
ZAHARIA MIHAI
Nechifor Ion -Primarul comunei Drăgăneşti,judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile art.25 alin.(2)si art.29 alin (1) lit. b) si e) Legea nr.
277/2010, precum şi ale art.15 alin(1) din Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
În temeiul dispoziţiilor art.63 alin.(1) lit.”a”, alin.5 lit.,,a,, şi ale art.68 alin.1 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata;

DISPUN:
Art.1.- Se suspenda dreptul la alocaţie de susţinere pentru familia cu 3 copii titular
fiind ZAHARIA MIHAI,CNP: 1721013274793 în cuantum de 246 lei, începând cu luna
octombrie 2016 , motivat de faptul ca nu a depus toate documentele prevazute de lege din
3 in 3 luni..
Art.2.-Prezenta dispoziţie se poate ataca potrivit Legii contenciosului administativ
nr. 554/2005.
Art.3.-Secretarul comunei va comunica autoritătilor si persoanelor interesate, în
copie, prezenta dispoziţie.

PR IMAR ,
ION NECHIFOR

Avizeaza pentru legalitate,
S E C R E T A R,
CRISTINA GAINA

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DRĂGĂNESTI
PRIMAR
DISPOZIŢIA
Nr.117 din 28.10.2016
Privind suspendarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei ,
reprezentantul acesteia fiind
ANDRISOAIE MARCELA
Nechifor Ion -Primarul comunei Drăgăneşti,judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile art.25 alin.(2)si art.29 alin (1) lit. b) si e) Legea nr.
277/2010, precum şi ale art.15 alin(1) din Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
În temeiul dispoziţiilor art.63 alin.(1) lit.”a”, alin.5 lit.,,a,, şi ale art.68 alin.1 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata;

DISPUN:
Art.1.- Se suspenda dreptul la alocaţie de susţinere pentru familia cu 2 copii titular
fiind ANDRISOAIE MARCELA,CNP:2781109274780 în cuantum de 328 lei,
începând cu luna octombrie 2016 , motivat de faptul ca nu a depus toate documentele
prevazute de lege din 3 in 3 luni.
Art.2.-Prezenta dispoziţie se poate ataca potrivit Legii contenciosului administativ
nr. 554/2005.
Art.3.-Secretarul comunei va comunica autoritătilor si persoanelor interesate, în
copie, prezenta dispoziţie.

PR IMAR ,
ION NECHIFOR

Avizeaza pentru legalitate,
S E C R E T A R,
CRISTINA GAINA

