
 
 

         ROMÂNIA 
         JUDEЛUȚ VÂȚCEA 
         COțUNA DĂNICEI 
        – PRIMAR –  

 
 

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 75 
Cu privire la: modificarea  cuantumului  alocaМiei pentru susМinerea familiei  

domnului TOMECI FLOREA,  începând cu data de 01.03.2022 
 

PIRNECI DUMITRU , primarul comunei Dănicei, judeYul Vâlcea ; 
 Având în vedere referatul cu nr. 944 din 28.02.2022  înaintat de asistentul social Dicu 
Elena cu privire la modificarea alocaYiei de susYinere a familiei domnului Tomeci Florea - CNP:  
de la suma de 321 lei/lunar la suma de 306 lei/lunar pentru minorii:  Tomeci Florina Daniela - 
CNP: , Tomeci Ionut Alexandru - CNP si Tomeci Tania Maria – CNP:  începând cu data de 
01.03.2022,  deoarece  venitul pe membru se incadreaza intre 201 – 530 lei/membru; 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1,  art. 5  alin. 1  lit. c , art. 8 alin.4,  art.  23 
alin. 1-5 , art. 25 alin. 1, 3, 4, 5  din Legea nr.277/2010 privind alocaYia de susYinerea familiei, 
republicată  şi art. 13 alin. 2 din  HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaYia de susYinerea familiei; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1)  lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ emit următoarea: 

                                 
D I S P O Z I X I E 

 
 Art. 1  Incepand cu data de 01.03.2022 se acorda alocatie de sustinere a familiei 
Domnului Tomeci Florea in cuantum de 306 lei/luna pentru minorii Tomeci Florina Daniela - 
CNP: , Tomeci Ionut Alexandru - CNP:  si Tomeci Tania Maria – CNP:  

Art.2  Domnul Tomeci Florea are obligația să comunice în scris primarului orice 
modificare  intervenită cu privire la venituri și la componența familiei în termen de 15  zile de  
când a intervenit modificarea. 

Art.3  Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea familiei se 
recuperează  de la titularul  dreptului de alocație în termenul de prescripție stabilit de lege pentru 
creanțele bugetare. 
 Art.4 Prezenta dispoziție se poate ataca pe calea contenciosului  administrativ în termen 
de 30 de zile de la data luării la cunoștință. 

Art. 5  Prezenta dispoziYie va fi comunicată: 
- Instituției Prefectului – Județul Vâlcea; 
- AgenYiei JudeYene pentru PlăYi şi InspecYie Socială Vâlcea; 
- Domnului Tomeci Florea - titularului alocației pentru susținerea familiei; 
 
 
 



                                                                                                                                                                         
PRIMAR,                                        
CONTRASEțNEAZĂ,  
PIRNECI DUMITRU              SECRETAR 
GENERAL UAT,   
              VOIMAN IONUT 
NARCIS 
 
 
                       DĂNICEI :28.02.2022 
 
 

                                                                                          
 

 
 


