ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DRĂGĂNESTI
PRIMAR
DISPOZIŢIA
Nr.9 din 29.01.2021
Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru suţinerea familiei
Ion Nechifor - Primarul comunei Draganesti ,judetul Neamt ;
Analizand cererea inregistrata la nr. 231 din 29.12.2020. prin care reprezentantul
familiei ANTON MIRELA beneficiaza de alocatie pentru susţinerea familiei
,
CNP:2760909274811 solicita modificarea cuantumului acesteia , ca urmare a modificarilor
intervenite in componenta familiei;
Avand in vedere prevederile art.24 şi art.26 din Legea nr.277/ 24 decembrie 2010
,modificata , precum si cele ale art.16 din H.G.R. nr. 38 din 19.01.2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legi nr.277/2010 privind alocatia pentru
susţinerea familiei ;
Avand in vedere prevederile Legii nr.166/2012;
In temeiul dispozitiilor art.63 alin.(5) lit. ,,c’’, ale art.68 alin.(1) precum si cele ale art
. 115 alin (1)litera ,,a’’ din Legea administratiei publice locale nr.215 /2001, republicata, cu
modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N:
Art. 1 – Incepand cu luna IANUARIE 2021 se modifică cuantumul alocatiei
pentru sutinerea familiei ,a reprezentantului familiei ANTON MIRELA, CNP:
2760909274811, pentru 2 copii, noul cuantum fiind de 214 lei , ca urmare a modificarilor
intervenite in componenta familiei.
Art.2.- Prezenta dispozitie se poate ataca, la Tribunalul Neamţ, în termen de 30 de
zile de la comunicare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3.- Pe data prezentei se abrogă orice alte dispoziţii contrare.
Art.4.- Secretarul comunei va inainta prezenta dispozitie autoritatilor si persoanelor
intereste.
PRIMAR,
ION NECHIFOR
AVIZEAZA PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,Cristina Gaina
Ex.4
Ds.5

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DRĂGĂNESTI
PRIMAR
DISPOZIŢIA
Nr.10 din 29.01.2021
Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru suţinerea familiei
Ion Nechifor - Primarul comunei Draganesti ,judetul Neamt ;
Analizand cererea inregistrata la nr. 232 din 29.12.2020. prin care reprezentantul
familiei STAFIE ANCUTA-PETRONELA beneficiaza de alocatie pentru susţinerea familiei
, CNP:2870628271711 solicita modificarea cuantumului acesteia , ca urmare a modificarilor
intervenite in venitul familiei;
Avand in vedere prevederile art.24 şi art.26 din Legea nr.277/ 24 decembrie 2010
,modificata , precum si cele ale art.16 din H.G.R. nr. 38 din 19.01.2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legi nr.277/2010 privind alocatia pentru
susţinerea familiei ;
Avand in vedere prevederile Legii nr.166/2012;
In temeiul dispozitiilor art.63 alin.(5) lit. ,,c’’, ale art.68 alin.(1) precum si cele ale art
. 115 alin (1)litera ,,a’’ din Legea administratiei publice locale nr.215 /2001, republicata, cu
modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N:
Art. 1 – Incepand cu luna IANUARIE 2021 se modifică cuantumul alocatiei
pentru sutinerea familiei ,a reprezentantului familiei STAFIE ANCUTA-PETRONELA,
CNP: 2870628271711, pentru 1 copii, noul cuantum fiind de 75 lei , ca urmare a
modificarilor intervenite in venitul familiei.
Art.2.- Prezenta dispozitie se poate ataca, la Tribunalul Neamţ, în termen de 30 de
zile de la comunicare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3.- Pe data prezentei se abrogă orice alte dispoziţii contrare.
Art.4.- Secretarul comunei va inainta prezenta dispozitie autoritatilor si persoanelor
intereste.
PRIMAR,
ION NECHIFOR
AVIZEAZA PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,Cristina Gaina
Ex.4
Ds.5

