
Primarul localitatii BUDILA 

Judetul BRASOV 

DISPOZITIE DE ACORDARE A DREPTULUI DE 

ALOCATIE FAMILIALA pentru sustinerea familiei  

NR. 115 din data 01.03.2021 

 

Primarul localitatii BUDILA, judetul BRASOV. 

 Având in vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 1673  din 01.03.2021 prin care se constata ca familia 

numitului/ei POSTOLACHE NICOLAE, indeplineste conditiile pentru acordarea alocatiei 

pentru sustinerea familiei. 

- In baza cererii numitei POSTOLACHE NICOLAE, inregistrata sub nr 30c/2021 / 18.02.2021 

si a anchetei sociale efectuata la data de 25.02.2021. 

- Prevederile art. 9 , art. 10 , art. 15, din Legea nr. 277 / 24.12.2010, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare 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. 9 si art. 10 din Hotararea nr.38 / 2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei. 

- Prevederile art. IV din OUG nr. 226/30. decembrie 2020 privind unele masuri fiscal 

bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 

termene. 

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

administrative cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Emite urmatoarea  

DISPOZITIE 

ART. (1) Incepand cu data de 01.03.2021 se acorda domnului/ doamnei POSTOLACHE 

NICOLAE, CNP –cu domiciliul in BUDILA, adresa BUDILA, StradaNumar urmatoarele drepturi de 

alocatie pentru sustinerea familiei astfel: 

 

 

 

Tip familie 

Cuantum lunar alocatie lei 

Alocatie familiala pentru 

familia cu 2 parinti 

Alocatie familiala pentru 

familia cu 1 parinte 

Cu 1 copil   

Cu 2 copii 150  

Cu 3 copii   

Cu 4 sau mai multi copii   

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. 


