
 
 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA  

COMUNA DAMIENESTI 
P R I M A R 

 Exemplarul nr.__ 

cu sediul în: localitatea Dămienești, comuna Dămienești, județul Bacau, str. Vasile Morțun, nr.78, cod poștal 607135, telefon 0234222502, fax 0234222870, e-mail: primaria.damienesti@yahoo.com, site:www.primariadamienesti.ro  
D I S P O Z I T I A 

Nr. 174 din  20.10.2022  privind  încetarea  dreptului la Alocatie pentru Sustinerea Familiei, titulară MARIN ALINA-ELENA  
Primarul comunei Damienesti, judetul Bacau, dl. Răileanu Vasilică Cătălin 

 
              Analizând dosarul ASF al d-nei MARIN ALINA-ELENA, nr.10481/2019,  referatul Serviciului Public de Asistență Socială  nr. 10448 din data de 17.10.2022, cererea /  ancheta socială nr.10438/07.10.2022. 
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,  
 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) Incepând cudata de 01 noiembrie 2022, încetează dreptul la  Alocatie pentru 
Sustinerea Familiei, acordată  titularei MARIN ALINA -ELENA, CNP:2970427084569.               (2) Motivul încetării: nu s-a putut întocmi ancheta socială (la 6 luni), din 
investigațiile făcute a reieșit faptul că minorii au fost transferați de la școală, iar titulara  
este plecată din țară.   
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 


