ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DRĂGĂNESTI
PRIMAR
DISPOZIŢIA
Nr. 7 din 29.01.2021
Privind incetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei ,
reprezentantul acesteia fiind Andries Ana
Ion Nechifor -Primarul comunei Drăgăneşti,judeţul Neamţ;
Analizand situaţia de fapt rezultată din ancheta socială, efectuată în vederea
verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a alocaţiei de susţinere la
domiciliul titularului Andries Ana;
Având în vedere prevederile art.26 alin.(2)(5) si art.30 Legea nr. 277/2010, precum şi
ale art.16 din Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei;
Avand in vedere prevederile Legii nr.166/2012;
Avand in vedere prevederile Legii nr.342/2015
In temeiul dispozitiilor art.155 alin.(1) lit. d) si art.196 alin. (1) lit b) din Ordonanta de
Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ;

DISPUN:
Art.1.-Inceteaza dreptul la alocaţie de susţinere pentru familie, cu 1 copil, titular fiind
ANDRIES ANA, CNP:2870820271696 în cuantum de 107 lei, începând cu luna IANUARIE
2021 , motivat de faptul ca familia nu mai locuieste in localitate .
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 I MAR ,
ION NECHIFOR
Avizeaza pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
CRISTINA GAINA
GC/GC
Ex.4;Ds.5

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DRĂGĂNESTI
PRIMAR
DISPOZIŢIA
Nr. 8 din 29.01.2021
Privind incetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei ,
reprezentantul acesteia fiind Vrajitoru Ana-Maria
Ion Nechifor -Primarul comunei Drăgăneşti,judeţul Neamţ;
Analizand situaţia de fapt rezultată din ancheta socială, efectuată în vederea
verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a alocaţiei de susţinere la
domiciliul titularului Vrajitoru Ana -Maria precum si adeverinta ANAF – sursa Patrimven;;
Având în vedere prevederile art.26 alin.(2)(5) si art.30 Legea nr. 277/2010, precum şi
ale art.16 din Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei;
Avand in vedere prevederile Legii nr.166/2012;
Avand in vedere prevederile Legii nr.342/2015
In temeiul dispozitiilor art.155 alin.(1) lit. d) si art.196 alin. (1) lit b) din Ordonanta de
Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ;

DISPUN:
Art.1.-Inceteaza dreptul la alocaţie de susţinere pentru familie, cu 1 copil, titular fiind
VRAJITORU ANA-MARIA, CNP:6000403271698 în cuantum de 107 lei, începând cu luna
IANUARIE 2021 , motivat de faptul ca familia nu indeplineste conditiile legale.
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 I MAR ,
ION NECHIFOR
Avizeaza pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
CRISTINA GAINA
GC/GC
Ex.4;Ds.5

