
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZAU 
COMUNA CERNĂTEȘTI 

PRIMAR 
 
 

DISPOZIȚIE 
Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei   

reprezentată de doamna Toader Cristina 

 
Primarul comunei Cernătești, județul Buzău; 

Având in vedere: 
 
 - referatul d-nei Tîrlă Mădălina-Denisa, inspector în cadrul 

compartimentului stare civilă și asistență socială, înregistrat sub nr. 

3743/29.09.2021; 

- adresa nr. 18055/BAS/22.09.2021 A.J.P.I.S. Buzău, înregistrată la UAT 
Cernătești cu nr. 3602/22.09.2021, prin care ne-a fost adus la cunosștință 
suspendarea din plată a beneficiarilor care au copii de vârstă școlară și au 

înregistrat peste 20 de absențe nemotivate. 

-  cererea doamnei Toader Cristina, înregistrată sub nr. 2/24.09.2021; 
- prevederile art. 27 alin. (3)  din Legea 277/2010 privind alocația pentru 

susținerea familiei; 
- prevederile art. 8 alin. (14) din H.G. 559/2017 pentru modificarea și 

completarea Normelor metodoligice de aplicare a Legii 416/2001 privind 
venitul minim garantat, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 50/2011, a 
Normelor metodologice de aplicare a Legii 277/2010 privind aloca ția pentru 

susținerea familiei , aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și a 
normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 

70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011; 
 - prevederile art. 112, alin. 2, lit. d) din Legea 292/2011 privind 
Legea asistenței sociale. 

 
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019, privind Codul 

Administrativ; 
 

DISPUNE 
Art. 1. Începând cu luna octombrie 2021 se modifică venitul alocației 

pentru susținerea familiei, reprezentată de doamna Toader Cristina, CNP 

2860523295590, domiciliată în  sat Cernătești, comuna Cernătești, județul 

Buzău, astfel: 
Alocația pentru susținerea familiei formată din soț, soție și 3 copii în 

cuantum de 246 lei se va modifica la suma de 164 lei pentru soț, soție și 2 copii. 
Motivul modificării: Copilul Toader Ionuț-Alexandru a înregistrat peste 

20 de absențe nemotivate în anul școlar 2020-2021 - semestrul II. 

Art. 2. În termen de 15 zile de la intervenirea unor modificări cu privire 
la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, 

titularul are obligația să comunice în scris primarului modificările intervenite. 



Art. 3. Plata drepturilor alocației pentru susținerea familiei se asigură 

de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău, prin 

decizie a directorului executiv. 
Art. 4. Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004. 
Art. 5. Prezenta dispoziție se comunică solicitantului, Prefecturii 

județului Buzău în vederea efectuării controlului de legalitate și AJPIS Buzău 

în vederea emiterii deciziei de plată a drepturilor de către beneficiar, conform 
prevederilor art. 22 din Legea nr. 277/24.12.2010. 

 
 

           Primar,                                           Contrasemnează pentru legalitate, 
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