
        

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M A R U L 

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

 

Dispoziţia  
Nr. 30 din 30.03.2018          

 
privind reluarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 

 titularului MIRON MARIA - LAVINIA 
 

 Având în vedere : 
- Cererea cu nr. 1/28.03.2018  a d-nei Miron Maria – Lavinia, 
- ancheta socială  cu nr. 4/29.03.2018 efectuată de către Serviciul de Asistență Socială 

al comunei Dudeștii Noi,  
- art. 23 din  Legea nr.277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare 
 
în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin.(1) lit.a) din Legea administraţiei 
publice   locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

primarul comunei Dudeştii Noi emite următoarea dispoziţie: 
 

Art. 1.-  Începând cu data de  01.04. 2018 se reia acordarea  dreptului la alocația pentru 
susținerea familiei, în cuantum de 328 lei/lună pentru familia titularului  MIRON MARIA - 
LAVINIA, C.N.P. 2860730350014, familie biparentală, având în întreținere 5 copii minori, 
dintre care 4 copii beneficiari, cu domiciliul în comuna Dudeștii Noi, str. Poștei, nr.10, jud. 
Timiș. 
Motiv: dosarul alocației pentru susținerea familiei a fost suspendat cu 01.02.2018 , deoarece 
unul dintre copii familiei a avut un număr de 19 de absențe nemotivate și nota 9 la purtare. În 
urma depunerii cererii și declarației pe proprie răspundere și a adeverințelor școlare, s-a 
constatat că modificările intervenite cu privire la componenţa familiei și a veniturilor nu conduc 
la pierderea dreptului la alocaţie. 
Art. 2.- Prezenta hotărâre are caracter individual şi poate fi atacată în termenul legal prevăzut 
de Legea nr.554/2004, legea contenciosului administrativ. 
Art. 3. - Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Serviciul de Asistență Sociala al comunei 
Dudeștii Noi și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș. 
Art. 4. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Timiş pentru exercitarea controlului 
de legalitate,  Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș Serviciului de  Asistență 
socială al comunei Dudeștii Noi, persoanei în cauză. 

 
             

 PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI, 
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