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D I S P O Z I T I A 

Nr.121 din 06 .09.2021 
 

privind  încetarea  dreptului la Alocatie pentru Sustinerea Familiei, 
titular ZĂVODU ELENA 

 
Primarul comunei Damienesti, judetul Bacau, dl. Răileanu Vasilică Cătălin 

 
               Analizand  notificarea ANPIS București, nr.14127/01.09.2021, prin care se 
constată că beneficiara de alocație de sprijin financiar, Zăvodu Elena, are prestația 
suspendată începând cu data de 29.06.2011, fără a avea ulterior dispoziție de încetare 
emisă de UAT-Dămienești. 
            Având în vedere prevederile Legii nr. 342/2015 din 22 decembrie 2015 privind 
aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din 
legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,                                                    . 
           In baza legii 277/2010, privind alocatia pentru sustinerea familiei, art.25, a Normelor 
metodologice de punere in aplicare-art. 13, respectiv a OUG nr.124/2011 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii 
de asistenţă sociala-art.5.                    
             În temeiul art. 155, alin.(1) lit.d) coroborat cu alin.(5), lit.a), art.196 alin.(1), lit.b, 
art.197 alin.(4 ) (5) si ale art.198 alin.(1),(2) din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ,  
 

D I S P U N E  :                                                                                                 
 

Art. 1. (1) Se constată  încetarea  dreptului la  Alocatie pentru Sustinerea Familiei, 
acordată  titulareiZĂVODU ELENA, CNP:2680224040129, începând cu data de 1 august 
2012. 
              (2)  Motivul încetării:  Prestatia a fost suspendată în data de 29.06.2011, fără a avea 
ulterior dispozitiei de încetare, emisă de UAT-comuna Dămienesti. 
 
Art. 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabilă la primarul comunei 
DAMIENESTI  în termen de 30 zile de la comunicare, în conditiile Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ.      
 
Art. 3.(1) Secretarul general va asigura comunicarea prezentei dispozitii catre Institutia 
Prefectului judetului BACAU, Agentia Judeteana pentru Plați și Inspecție  Socială BACAU, 



Compartimentului  de asistenta sociala din cadrul aparatului de lucru al primarului si 
persoanei nominalizate la art. 1 . 
              (2) Prevederile prezentei pot fi consultate la avizierul institutiei cat si pe site-ul 
autorității, la adresa www.primariadamienesti.ro/MONITORUL OFICIAL/DISPOZITIILE 
AUTORITAȚII EXECUTIVE.    
 

 
 

PRIMAR, 
 Răileanu Vasilică Cătălin 

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar general,    

Verde Matilda 


