ROMÂNIA
JUDEŢUL Bihor
COMUNA SALACEA
Sediu: judetul Bihor, localitatea SALACEA, nr. 47, CUI: 4784300
Tel: 0259463014; Fax: 0259463275

DISPOZIȚIE
nr. 157/31.10.2022
privind modificarea a alocației pentru susținerea familiei,
pentru domnul(doamna) CSEFAN ELISABETA ESTERA
Primarul unității COMUNA SALACEA
Având în vedere:
• Cererea și declarația pe propria răspundere pentru modificarea alocației pentru susținerea
familiei a d-lui (ei) CSEFAN ELISABETA ESTERA , domiciliat(ă) in SALACEA, strada -Nr. 490, însoțită de actele doveditoare privind componenta familiei formată din 2 membri, din
care 1 copii sub 18 ani si de declarația privind veniturile obținute în luna anterioară depunerii
cererii de către membrii acesteia; întregistrată cu nr. 433/27.10.2022. (CNP 2841003054756)
• Referatul nr. 5140/31.10.2022 prin care se fundamentează acordarea alocației de susținere a
familiei pentru familia d-lui/d-nei CSEFAN ELISABETA ESTERA formată din 2 membri,
cu un venit total de 279.00 lei.
• Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului conform art. 15(1),(2),(3),(4) din Legea
nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei și art. 9(1),(2),(3),(4),(5) din Hotărârea
nr.38 din 19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată;
Potrivit prevederilor:
-

Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, actualizată;
Hotărârea nr. 38 din 19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, actualizată;
- Ordonanței de urgență nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte
normative, actualizată;
- Ordonanței de urgență nr. 25 din 30 iunie 2015, actualizată prin Legea nr. 342/2015, pentru
completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;
- Ordonanței de urgență nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de
simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială actualizată.
- Legea 225/2021 pentru modificarea și completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, care prevede actualizarea valorii indicatorului
social de referință.
În temeiul art. 155 alin. 1 , lit. d , alin. 5, lit. c, art. 196, alin. 1, lit. b și art. 199 din O.U.G. 57 / 2019
– privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,
DISPUNE:
Art 1. Modificarea alocației pentru susținerea familiei cu 1 copil a d-lui/d-nei CSEFAN
ELISABETA ESTERA, titularul cererii numărul 51/04.09.2017, de la suma de 108 lei/luna în suma de
113.00 lei/luna, începând cu luna octombrie 2022.
Motiv: modificare venit.
Art 2. Alocația pentru susținerea familiei se plătește de către Agenția Județeană de Plăți Sociale
Bihor , prin mandat poștal sau, după caz, în cont curent personal sau în cont de card.
Art 3. Prezenta dispoziție poate fi atacată cu plângere prealabila la primăria COMUNA
SALACEA în termen de 30 zile de la comunicare, în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ cu modificările și completările ulterioare.
Art 4. Prezenta dispoziție, act administrativ individual, va fi comunicată în termen de 5 zile de
la data emiterii.
Art 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează persoana cu atribuții de

asistență socială din cadrul Primăriei COMUNA SALACEA.
Art 6. Prezenta dispoziție se comunică cu:
- Instituția Prefectului județului Bihor;
- Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor:
- Domnul/doamna CSEFAN ELISABETA ESTERA din SALACEA , str. - Nr. 490
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