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D I S P O Z I T I A 

Nr.  157 din 03.11.2021  
privind  modificarea componentei copiilor beneficiari de Alocatiei pentru Sustinerea Familiei, 

titular IȘTOC RAMONA-LUMINIȚA 
 

      Primarul comunei Damienesti, judetul Bacau, dl. Răileanu Vasilică-Cătălin 
 
              Analizând  referatul Serviciului Public de Asistență Socială  nr.10577 din data de 27.10.2021, 
respectiv situația școlară privind frecvența cursurilor pe semestrul al-II-lea 2020/2021 . 
             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 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) Incepând cu 1 noiembrie  2021, se modifică componența copiilor din dosarul    titularei 
de Alocatiei pentru Susținerea Familiei IȘTOC RAMONA-LUMINIȚA, cu domiciliul în satul 
Călugăreni, comuna Dămienești, județul Bacău, CNP:2850409384784, cuantumul lunar rămânând 
neschimbat, 300 lei corespunzător familiei biparentale cu 4 copii, cu un venit net pe membru de 
familie între 201 – 530 lei. 
            (2) Motivul modificarii: revine în dosar copilul IȘTOC DAVID-FLORINEL, 
CNP:5140413046218 (a înregistrat mai puțin de 10 absențe) și este exclus copilul IONUȚ-
CRISTIAN, CNP:5061121046218 (abandon, an școlar 2021-2022).  
Art. 2 Prezenta dispozitie poate fi atacata cu plângere prealabila 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 UAT va asigura comunicarea prezentei dispozitii catre Institutia 
Prefectului judetului BACAU, Agentia Judeteana Pentru Prestatii Sociale 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 adresa www.primariadamienesti.ro/MONITORUL OFICIAL/DISPOZITIILE AUTORITĂȚII 
EXECUTIVE.     
 

PRIMAR, 
 Răileanu Vasilică Cătălin  

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar general  

Verde Matilda 
 
 


