
                                                D I S P O Z I ŢI E 

privind modificarea componenţei familiale şi menţinerea în plată la acelaşi cuantum 

de 107 lei/lunar a  alocatiei pentru sustinerea familiei acordata d-nei MOISICA ANGELA, 

domiciliata in comuna BARCANESTI, sat GHIGHIU, nr.208, judetul PRAHOVA 

 

Având în vedere prevederile art.23 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 

familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art.16 din H.G.R. 

nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 

privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificarile şi completările ulterioare. 

Văzând : 

-declaraţia nr.430/13.01.2020 şi cererea-declaraţia pe propria răspundere nr.499/13.01.2020  din partea 

d-nei MOISICA ANGELA, având CNP 2750703293169, titulara de alocaţie pentru susţinerea familiei 

în cuantum de 107 lei/lunar pentru un copil minor(familie monoparentala, fară venituri, formată din 

trei persoane majore şi un copil minor) 

- ancheta sociala din data de 17.01.2020 si referatul nr.953/20.01.2020  al  Serviciului Public de 

Asistenţă Socială din cadrul  Primăriei comunei Bărcăneşti, prin care propune modificarea  

componenţei familiale şi menţinerea în plată la acelaşi cuantum de 107 lei/lunar pentru un copil minor 

a alocaţiei pentru susţinerea familiei acordată d-nei MOISICA ANGELA(familie monoparentală), 

începând cu data de 01.02.2020. 

 

În  temeiul  art. 155, alin.(1), lit.d) coroborat  cu alin.(5), lit. a)  si  art. 196, alin.(1), lit. b)  din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările  ulterioare; 

 

Primarul Comunei Barcanesti, Judetul Prahova, emite prezenta dispozitie. 

 

Art.1.Începând cu data de 01.02.2020 se dispune modificarea  componentei familiale si 

mentinerea in plata la acelasi cuantum de 107 lei/lunar pentru un copil minor a alocatiei  pentru 

sustinerea familiei acordata d-nei MOISICA ANGELA, avand CNP 2750703293169, domiciliata in 

comuna BARCANESTI, sat GHIGHIU, nr.208, judetul PRAHOVA, ca urmare a schimbarii 

domiciliului de catre fiica acesteia, MOISICA IOANA-MELANIA. 

Art.2.In cazul in care sunteti nemultumit de solutionare, dispozitia poate fi atacata la 

Tribunalul Prahova, in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 - 

Legea contenciosului administrativ. cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.3.Prezenta dispozitie va fi comunicata AJPIS Prahova si solicitantului in termenele 

prevazute de lege de catre persoana desemnata pentru primirea si solutionarea cererilor de acordare a 

alocatiei pentru sustinerea familiei.  

 

 

PRIMAR,  

Valeriu Lupu   
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                                                                                                                    Secretar general al comunei,  

                                                                                                                    Nicoleta Savu           
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