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privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei si a

numarului de copii, in dosarul doamnei Spârcaci Mariana,
“

CNP 2860812132831

Primarul comunei Pestera, Nicoleta Vrabie, cu sediul în comuna Pestera,
str. Izvorului, nr.25A, judetul Constanta in calitate de sef al aparatului propriu
de specialitate, avand in vedere:

— adresa cu Nr.7264/SBAPSISES/ 10.03.2021 primită de la A.J.P.I.S
Constata cu numărul de absente pentru Semestrul I al anului scolar 2020—2021

— ancheta sociala efectuata de compartimentul de specialitate,
— dispozitiile art.24 din Legea nr. 277 /2010 privind alocatia pentru sustinerea

familiei, modificata prin OUG nr.2/ 201 1 si completarile ulterioare;
— dispozitiile art.243 alin. 1 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul

Administrativ cu modificările si completările ulterioare.
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 si completările
ulterioare.

DISPUN:
Art 1. - Incepand cu luna martie 2021 se modifica componentamembrilor în

dosarul alocatiei pentru sustinerea familiei de la 3(trei) copii la 2(doi) copii si
cuantumul acesteia de la 225 lei/ luna pentru B(trei) copii la 150 lei/luna pentru
2(doi) copii in dosarul doamnei Spârcaci Mariana cu domiciliul in localitatea
Pestera, strada Veteranului, nr. 5, judetul Constanta,

Art.2. - Motivul modificarii — minorul Spârcaci Claudiu Marian având CNP
5080115132825 se exclude din dosar, deoarece a depăşit numărul de 20 de
absente;

Art 3. - Plata drepturilor stabilite la art. 1 din prezenta dispozitie se face de
catre Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Constanta .

Art 4. — Documentatia care a stat la baza emiterii prezentei dispozitii se
arhiveaza la Compartimentul stare civila, autoritate tutelară si asistenta sociala
din cadrul Primariei comunei Pestera.

Art 5.- Secretarul general al comunei impreuna cu Compartimentul stare
civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul primariei se insarcineaza
cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii.

PRIMAR, PESTERA, 16.03.2021% NR. 57
“\

l

3

' Contrasemnează
' Secretar General,

Preda Lenuta
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