
ROMANIA 
JtJtJetul Bistrita-Nasaud 

Comuna LECHINTA 
PR I MAR 

DISPOZITIE 
privind modlficarea cuantumulul alocatiei pentru sustlnerea familiel 

Primarul Comunei LECHINTA, jud. Bistrita-Nasaud, 

Avand in vedere: 
-Cererile depuse de familiile din Comuna LECHINTA pentru modificarea 
alocatiei pentru sustinerea familiei; 

-Anchetele sociale efectuate la domiciliul solicitantilor conform art.15( 1 ),(2),(3),( 4 )din Lege a nr. 277 /2010 
privind alocatia pentru sustinerea familiei si art.art.9(1 ),(2),(3),(4),(5) din Hotararea nr.38 din 19.01 .2011 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia 
pentru sustinerea familiei ; 

-Referatul nr. 10 / 15.03.2022 prin care se propune modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei 
pentru familiile din Comuna LECHINTA conform Anexei 1; 

-Prevederile Legii nr. 277/2010 privind alocapia pentru suspinerea familiei, republicata: 

-Prevederile Hotararii nr.38 din 19.01 .2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei; 

-H.G.R nr. 559/2017 din 4 august 2017 pentru modificarea 0 i completarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011 , 
a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocapia pentru suspinerea familiei , 
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011 ; 
-Prevederile Legii nr. 225/2021 pentru rnodificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca; 
In temeiul art.196 alin.1 lit.b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul admlnistrativ; 

Of SPUN 

Art.1. Aprobarea modificarii cuantumului alocatiei pentru sustine'rea familiei pentru titularii cererilor de alocatie 
pentru sustinerea familiei conform anexei nr.1, incepand cu data de 0110312022 , din urmatoarele motive: 

modificaro cuantum in urma modificarii ISR-ului 

Art.2. Alocatia pentru sustinerea familiei se acorda in conformitate cu sumele prezentate in Anexa 1 si 
( se plateste de catre Agentia penlru Plati si lnspectie Sociala Bistrita-Nasaud prin mandat postal. 

Art.3.Prezenta Dispozitie,poate fi atacata cu plangere prealabila la primaria Comunei LECHINTA 
in termen de 30 de zile de la comunicare, in conditiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul adminislrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.4Prezenta dispozitie va fi comunicata in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect. 

Art.5. Cu ducerea la Tndeplinire a prezentei Dispozitii se incredinteaza persoana cu atributii de asistenta 
sociala din cadrul Primariei Comunei LECHINTA 

Art.6. Prezenta Dispozitie se comunica cu: 

- Agentia pentru Plati si lnspectie Sociala Bislrita-Nasaud 

-lnstitutia Prefectului judetului Bistrita-Nasaud 

-Titularii cererilor de acor7~;i pentru sustinerea familiei prezentati in anexa 1. 
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