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D I S P O Z I Ţ I A Nr. 61  din  1.03.2022 

privind acordarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei  titularei  Diaconescu Cristina-
Marioara  domiciliata  în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava  

 
 

Adrian FRÎNCU,primarul comunei Calafindeşti, judeţul Suceava, 
Având în vedere: 
- referatul înregistrat sub nr. 1350 din  28.02.2022 a compartimentului de asistenţă socială şi autoritate 

tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Calafindeşti, judeţul Suceava; 
În conformitate cu: 

           ▪ Prevederile art.5, alin.(1), lit.a), art.13  art.15 , art.16, art.17 şi art.23 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia 
pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
          ▪ Prevederile   art.7 şi art.13 alin.(1) din Normele Metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 38 din 
19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, 

    În temeiul prevederilor  art.155  alin.(1) lit.(d), alin. (5) lit. (c) coroborat cu art.129 alin.(2) lit.(b), alin.(7) 
lit.(b),  art.196 alin.(1) lit.(b) , art.197 alin.(1) si(4)  si  art.199 alin.(1)   din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

D I S P U N: 
 

Art.1 Începând cu data de 1.03.2022, se acordă dreptul la alocaţie pentru susţinerea familiei titularei   
Diaconescu Cristina-Marioara  CNP- ******************* domiciliata în satul Calafindesti comuna Calafindeşti, judeţul 
Suceava. 

Art.2 Dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei acordat conform art.1 pentru un copil se stabileşte în 
cuantum de **  lei. 

Art.3. Prevederile prezentei se comunică titularului în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale catre 
prefect. 

Art.4. 1)Persoana care se considera nedeptățită se poate adresa autorității publice emitente în termen de 
30 de zile de la comunicare, în vederea revocării în tot sau în parte a prezentei dispoziții. 

        (2) În cazul în care persoana care se consideră nedreptățită , este nemulțumită de răspunsul primit de 
la autoritatea emitentă, poate ataca dispoziția la Tribunalul Suceava- secția a –II-a Civilă, Contencios Administrativ 
și Fiscal în termen de 30 de zile, conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. 

Art.5 Secretarul general delegat al comunei Calafindești va înainta prezenta dispoziție, în termenele 
prevăzute de lege, instituțiilor și persoanelor interesate . 

 
     P R I M A R 
Adrian FRÎNCU 

                         Contrasemneaza, 
          Secretar general delegat 
                    Cucu Ana-Florentina 
    Calafindesti, 1.03.2022 
 Nr.61   
      Vizat  CFP 
     Ciobanu Mirela Carmen 
                   1.03.2022                                                                                                                                                                                                                  
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