
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind încetarea alocaţiei pentru suţinerea familiei acordată d-nei PETRE ELENA-CRISTINA 

și recuperare sumă încasată necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea familiei de d-na  

PETRE ELENA-CRISTINA, domiciliată în comuna BĂRCĂNEŞTI, sat GHIGHIU, nr.13, județul 

PRAHOVA 

 
Având in vedere prevederile art.32 și art.34 din Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea 

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

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

alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare. 

Văzând  adeverinţa de salariat nr.73/2020 emisă de S.C. SPID INSPECTII AUTO S.R.L., din care 

reiese că d-nul PETRE  GHEORGHE - MIHAI, CNP 1830409294721, soțul d-nei PETRE  ELENA - 

CRISTINA, CNP  2850514450072, titulară de alocaţie pentru susţinerea familiei în cuantum de 150 lei/lunar 

pentru doi copii minori( familie complementară), are calitatea de salariat începând cu data de 01.03.2020, pe 

perioadă nedeterminată și referatul nr.14.662/16.06.2020 din partea Serviciului Public de Asistență Socială 

din cadrul Primăriei Bărcănești prin care propunem începând cu data de 01.07.2020 încetarea alocației 

pentru susținerea  familiei  acordată  d-nei  PETRE  ELENA-CRISTINA  începand  cu  data de  01.07.2020  

și  recuperarea sumei de  450 lei (150 lei  x 3 luni) - reprezentând alocație pentru susținerea familiei încasată 

necuvenit în perioada aprilie 2020 - iunie 2020 de către d-na PETRE ELENA-CRISTINA, ca urmare a 

veniturilor realizate şi a depăşirii cuantumului legal pentru a beneficia în continuare de acest drept. 

 

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

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

 

                        Primarul comunei Bărcănești, județul Prahova, emite prezenta DISPOZIȚIE 

 

Art.1. (1) Începând cu data de 01.07.2020 încetează alocația pentru susținerea familiei acordată d-nei 

PETRE  ELENA- CRISTINA, CNP 2850514450072, domiciliată în comuna BĂRCĂNEŞTI, sat GHIGHIU, 

nr.13, judeţul PRAHOVA, în cuantum de 150 lei/lunar pentru doi copii minori( familiecomplementară), ca 

urmare a veniturilor realizate  și a depășirii cuantumului legal pentru a beneficia în continuare de acest 

drept. 

                           (2) Începând cu aceeași dată de 01.07.2020 se constituie debit si se recuperează suma de 450 

lei(150 lei x 3 luni)– reprezentând alocație pentru susținerea familiei încasată cu titlu necuvenit în perioada 

aprilie 2020 - iunie 2020 de către d-na PETRE ELENA-CRISTINA. 

Art.2. În cazul in care sunteţi nemulţumit 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 si completările ulterioare. 

Art.3. Prezenta Dispoziţie va fi comunicată AJPIS - Prahova si solicitantului in termenele prevazute 

de lege de către persoana desemnată pentru primirea si soluţionarea cererilor de acordare a alocaţiei pentru 

susţinerea familiei.  

 

PRIMAR, 

  Valeriu Lupu  
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