
 

          R O M Â N I A    

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMARUL  COMUNEI  BUDILA  

 

          DISPOZITIA Nr. 199  din. 11.04.2022  

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind  modificarea dispozitiei nr. 140 din 01.03.2022  

 

 Având in vedere: 

- Adresa nr.3283 din 06.04.2022 emisa de AJPIS BRASOV prin care se returneaza cererea privind 

acordarea alocatiei pentru sustinera familiei numitului STEFAN VALENTIN cu CNP  

- Referatul de aprobare nr. 6361 din data de 11.04.2022, intocmit de Compartimentul de Asistenta 

Sociala , prin care se constata ca familia numitului/ei STEFAN VALENTIN, nu indeplineste conditiile 

pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei. 

- 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. 

- Prevederile Legii nr. 225 / 26.07.2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76 / 2002 privind 

sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca 

- In baza cererii numitei STEFAN VALENTIN, inregistrata sub nr 965/08.02.2022 si a anchetei sociale 

efectuata la data de 25.02.2022. 

       In temeiul  prevederilor art. 155, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit. (b) din Ordonanta de Urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrative cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

  Primarul comunei BUDILA, judetul BRASOV. 

 

DISPUNE: 

 

ART. (1)  Se modifica art.1 al dispozitie nr.140 din data de 01.03.2022 astfel ,,se respinge dreptul 

de alocatie pentru sustinerea familiei domnului STEFAN VALENTIN, CNP –  cu domiciliul in BUDILA, adresa 

BUDILA, Strada , Numar  

Motivul respingerii: a declarat eronat veniturile familiei. 

ART. (2 Celelalte articole raman neschimbate. 

ART. (4) Prezenta dispoziție se comunică 1 ex. Solicitantului, 1 ex. AJPIS BRASOV, 1 ex. Dosar, 

1 ex. Colectie, 1 ex. Institutiei Prefectului Județului Brașov, pentru exercitarea controlului de legalitate si 

se afiseaza pe site-ul www.budila.ro, pentru aducerea la cunostinta publica, prin grija Secretarului 

general al Comunei. 

 

ART. (5) Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

                   PRIMAR,          SECRETAR GENERAL, 

          IRIMIA MARSAVELA                   ALEXANDRA AVELUTA BENIA 
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