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DISPOZIȚIE 
Privind acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei   

doamnei Mărgean Ecaterina 
 

Primarul comunei Cernătești, județul Buzău; 

Având in vedere: 
-  cererea doamnei Mărgean Ecaterina, înregistrată sub nr. 4/08.11.2021; 
-  ancheta socială întocmită în acest sens; 
- referatul inspectorului cu atribuții de asistență socială înregistrat sub nr. 

4893/26.11.2021; 
-  prevederile art. 3, alin. (1), art. 9, alin. (1) și art. 10 alin. (1), (3), (4), (5), art. 

13, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 277/2010 privind aloca ția pentru 
susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile art. 7 alin. (1), art. 9, art. 10 alin. (1),  art. 15 și art. 16 din Legea 
277/2010  privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- prevederile art. 112, alin. 2, lit. d) din Legea 292/2011 privind asistența 

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

Administrativ; 
DISPUNE 

 
Art. 1. Începând cu luna decembire 2021 se acordă familiei doamnei 

Mărgean Ecaterina, CNP 2830813170040, domiciliată în  sat Aldeni, comuna 
Cernătești, județul Buzău, următorul drept de alocație pentru susținerea familiei 

astfel: 

Alocație pentru susținerea familiei formată din comcubină, concubin și 6 

copii în cuantum de 300 lei; 
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, 
MÎRZEA PETRACHE                                    SECRETAR GENERAL AL UAT 

                                                                    DUMITRAȘCU DORU-VASILE 
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