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privind recalcularea cuantumului alocatiei pentru susţinerea familiei începând cu luna MARTIE
2022

w

Primarul comunei Peştera, Nicoleta Vrabie, cu sediul în comuna Peştera, str. Izvorului,
nr.25A, judeţul Constanţa în calitate de şef al aparatului propriu de specialitate, având în vedere:

- referatul cu nr.l995/24.03.2022 aparţinând compartimentului de specialitate;
- adresa nr.6032/SBAPSSISES.04.03.2022 a Agentiei Judetene pentru Plăti şi Inspectie
Socială Constanta, prin care comunică faptul că, începând cu data de 01.03.2022,
valoarea indicatorului social de referinţă se modifică la suma de 525,5 lei, conform
prevederilor Legii nr.225/2021 şi prin care solicită emiterea unor noi dispoziţii cu noul
cuantum al venitului minim garantat, aferent nivelului de venituri pentru care
persoana/familia se încadrează;
— prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificările
şi completările ulterioare;
- HG nr.38/201l privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr.277/2010, privind alocatia pentru susţinerea familiei cu modificările şi

completările ulterioare;
— OUG nr.93/2016 privind reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor
beneficii de asistenţă socială;
—I—IG nr.559!2017 pentru medîîcarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.—ll6 3001 ririvindvenitul minim garantat, aprobate prin HG 50/2011.

În temeiul art.l96 alin."; lit.b din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu
modificările şi completările uiterioare.

DISPUN:
Art.1.- Începând cu luna MARTIE 2022, se recalculează cuantumul alocatiei pentru

sustinerea familiei pentru 30 de titulari, ale căror drepturi au fost stabilite anterior datei de 1 martie
2022, în baza Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru susţinerea“ familiei, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, conform anexei la prezenta dispozitie. _

Art.3. - Plata drepturilor stabilite la art.1 din prezenta dispoziţie se face de către Agentia
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspectie Socială Constanta.

Art.4.— Documentatia care a stat la baza emiterii prezentei dispozitii se arhivează la "

Compartimentul stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei

Peştera.
Art.5.- Secretarul general al comunei împreună cu Compartimentul stare civilă, autoritate

tutelară şi asistentă socială din cadrul primăriei se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei dispozitii.
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