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DISPOZITIE
privind stabilire drept acordare alocaţie pentru sustinerea familiei monoparentale.
Primarul comunei Roseti-Rajnoveanu Nicolae,
Având în vedere:
- cererea si declaratia pe propria raspundere a numitei ION MARIANA domiciliată
în comuna Roseti,judeţul Călăraşi, înregistrată sub nr.14/19/01/2021,prin care solicită
acordarea alocaţiei pentru sustinerea familiei monoparentale;
- prevederile art. 2 alin. (2), art. 6 - 14, art. 16-17, art.19 şi 39 din Legea nr. 277 din
24 decembrie 2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificările si completările
ulterioare;
- prevederile art. 2, art. 7, art. 8 alin. (1-5), art. 10 alin (1) H.G.R. nr. 38 din 19
ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/ 2010 cu
modificarile si completarile ulterioare;
- referatul de anchetă socială;
- prevederile OUG 93/ 2016 pentru reglementarea unor de masuri de simplificare a
acordarii unor beneficii de asistenta sociala ;
- prevederile HGR NR. 559/ 2017 pentru modificarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.416/ 2001, Legea nr.277/ 2010 si OUG nr.70/ 2011.
In temeiul art. 196 alin. (1) lit.b) din OUG nr.57/ 2019 privind Codul
Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare,

D I S P U N E:
Art.1.Se stabileste dreptul la alocaţie pentru sustinerea familiei monoparentale în
cuantum de 107 lei, titularului ION MARIANA, CNP, cu familie formată din 1 copii, domiciliaţi
în comuna Roseti,judeţul Călăraşi, începând cu data de 01.02.2021.
Art.2.Titularul are obligaţia ca în termen de maximum 15 zile să comunice primarului
în scris orice modificare cu privire la componenţa familiei şi veniturile realizate.
Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare
în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/ 2004– legea contenciosului administrativ,cu
modificarile si completarile ulterioare .
Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie celor interesaţi.
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Rajnoveanu Nicolae
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