
Primarul localitatii BUDILA 

Judetul BRASOV 

 

           Dispozitie de incetare a drepturilor 

                           de alocatie pentru sustinerea familiei si privind suspendarea dreptului     

la ajutor social 

NR. 230 din data 01.04.2021 

 

 Primarul localitatii BUDILA, judetul BRASOV; 

 Având in vedere:  

- Referatul de aprobare nr.6732 din 31.03.2021. prin care se constata ca familia numitului/ei 

OTELAS ELENA DANIELA nu mai indeplineste conditiile pentru acordarea alocatiei pentru 

sustinerea familiei. 

- Prevederile art. 15, alin. (1),(4), art. 25, alin. (3),(6) si  art. 32 din Legea nr. 277 / 

24.12.2010, republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind alocatia pentru 

sustinerea familiei. 

- Prevederile art. 14, alin. (4), din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei.  

- Prevederile art. 112, alin. (2), lit. (d) din Legea 292 / 2011, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare privind asistenta sociala; 

- Prevederile art. 6, alin. (2), art. 16, din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 28, alin. (1) si art. 33, alin. (1), lit. (a) din  HG 50 / 2011, pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/ 2001, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

- Prevederile HG 4 / 2021 pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata; 

- In temeiul  art. 196, alin. (1), lit. (b) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.  

 Emite urmatoarea 

 

DISPOZITIE 

 

 ART. (1) Incepand cu data de 01.04.2021 inceteaza acordarea dreptului de alocatie 

pentru sustinerea familiei,  numitului/ei OTELAS ELENA DANIELA CNP domiciliat/a in BUDILA, 

adresa, Numar  pentru urmatoarele motive: lipsa actelor doveditoare privind veniturile familiei si 

adeverintei scolare,  

 ART. (2) (1) Incepand cu data de 01.04.2021, se suspenda dreptul la ajutor social   

pentru  familia  d-lui/ d-nei OTELAS ELENA DANIELA, avand domiciliul in BUDILA, BUDILA, Numar 

175A, judetul BRASOV, avand CNP 2880212080090 posesor al CI. Seria BV, nr 963270. 

               (2) Motivul suspendarii: nu a indeplinit obligatia de a presta lunar actiuni sau 

lucrari de interes local. 

ART. (2) Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de catre Compartimentul de Asistenta 

Sociala din cadrul primariei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ART. (3) Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

                                                                                        Contrasemneaza, 

                    PRIMAR,       SECRETAR GENERAL,  

    MARSAVELA IRIMIA                            BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborat :ARMEANU ANAMARIA NICOLETA 

Prezenta dispozitie se comunica: 

- 1 ex. Solicitantului,  

- 1 ex. AJPIS BRASOV, 

- 1 ex. Institutiei Prefectului Judetului BRASOV 

- 1 ex. Dosar. 

- 1 ex. Colectie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


