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PRIMAR

D I S P 0 Z I I' I E
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a numărului de copii,

în dosarul doamnei Stoicu Ramona, CNP 2870109132811

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

- adresa fără nr. din data de 18.08.2021 primită de la A.J.P.I.S Constanţa cu numărul de
absenţe pentru Semestrul II al anului şcolar 2020-2021;

- dispoziţiile art.27 alin.3 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,
modificată prin OUG nr.93/2016 cu completările ulterioare;

- dispoziţiile art.243 alin. 1 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu
modificările si completările ulterioare. =V“

In temeiul art. 196, alin(1), lit b) si art. 197, alin (1) si alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

D 1 S P U N :

Art 1. - Începând cu luna august 2021 se modifică numărul de copii în dosarul alocaţiei pentru
susţinerea familiei de la 3(trei) copii la 2(doi) copii şi cuantumul acesteia de la 225 lei/luna pentru
3(trei) copii la 150 lei/luna pentru 2(doi) copii în dosarul doamnei Stoicu Ramona cu domiciliul în
sat Ivrinezu Mare, strada Pompei, nr.21, comuna Peştera, judeţul Constanţa.
Art.2. - Motivul modificării —minorul Constantin Cornel Gabriel cu CNP 5051109132835 se

exclude din dosar, deoarece a depăşit numărul de 20 de absenţe.
Art 3. - Plata drepturilor stabilite la art. 1 din prezenta dispoziţie se face de către Agenţia

Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Constanţa.
Art 4. - Documentaţia care a stat la baza emiterii prezentei dispoziţii 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 asistenţă socială din cadrul primăriei se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei dispoziţii.
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