
 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A    B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R   

 

 

D I S P O Z I T I E 

privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei acordată d-nei MARIN ROXANA,  

domiciliată în comuna Bărcănești, sat Bărcănești,  

nr.444, judeţul Prahova  

 
Având în vedere prevederile art.33 alin.(1) din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 

familiei, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, precum 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 modificările şi completările ulterioare. 

Văzând:  

-Situația privind elevii care au peste 20 absenţe nemotivate în cursul semestru I al anului şcolar 2019/2020 

comunicată de A.J.P.I.S.- Prahova, prin care seaduce la cunoștință că minorul  MARIN  CRISTIAN-MĂDĂLIN, 

CNP 5130908197256, singurul copil al d-nei MARIN ROXANA, CNP 2960529297327, domiciliată în comuna 

Bărcănești, sat Bărcănești, nr. 444,  judeţul  Prahova, titulară  de alocaţie  pentru  susţinerea  familiei, a înregistrat un 

număr de 78 absenţe nemotivate în semestrul I al anului școlar 2019/2020;    

-Ancheta socială din data de 26.02.2020 privind situația familiei d-nei MARIN ROXANA, din comuna Bărcănești, 

sat Bărcănești, nr.444, județul Prahova;   

-Referatul nr. 9835/03.03.2020 al Serviciului Public de Asistenţă Socială din cadrul  Primăriei comunei Bărcăneşti, 

prin care se propune încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei acordată d-nei MARIN ROXANA, începând cu 

01.01.2020, ca urmare a absențelor nemotivate înregistrate de MARIN  CRISTIAN-MĂDĂLIN, singurul fiu, în 

semestrul I al anului şcolar 2019/2020. 

 

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

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

 

 

                                  Primarul Comunei Bărcăneşti, Judeţul Prahova,emite prezenta 

                                                                          DISPOZIȚIE. 

 
Art.1.  Începând cu data de  01.01.2020 încetează alocaţia pentru susţinerea familiei acordată d-nei MARIN 

ROXANA, CNP 2960529297327, domiciliată în comuna Bărcănești, sat Bărcănești, nr.444, județul Prahova, ca 

urmare a absențelor nemotivate înregistrate de MARIN  CRISTIAN-MĂDĂLIN, singurul fiu, în semestrul I al 

anului şcolar 2019/2020. 

Art.2.  În cazul în care sunteţi nemulţumită de soluţionare, dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul Prahova, 

în termen de 30 zile de la comunicare, potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 - Legea contenciosului administrativ. 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3.  Prezenta dispoziţie va fi comunicată AJPIS Prahova şi solicitantului în termenele prevăzute de lege 

de către persoana desemnată pentru primirea şi soluţionarea cererilor de acordare a alocaţiei pentru susţinerea 

familiei. 

 

P R I M A R, 

Valeriu Lupu   

     

                                                                                                    Contrasemnează: 

                                                                                                              Secretar general al comunei,  

                                                                                                                              Nicoleta Savu  

                                                                                                                                                                                                               

    Bărcăneşti,  03.03.2020 
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