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Dispoziția Nr. 172/26.08.2020 

privind  acordarea alocației pentru susținerea familiei 

Primarul comunei Șpring, județul Alba 

              Având în vedere: 

           - Cererea domnului Cârneală Adrian, domiciliat în localitatea Drașov, str. II – a, nr. 5, 

comuna Șpring, județul Alba, C.N.P 1931009014671 prin care solicită acordarea alocației 

pentru susținerea familiei; 

-  Prevederile Legii 277/2010 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei; 

- OUG 2/2011 privind modificarea Legii 277/2010, H.G 38/2011 privind  Normelor 

metodologice de aplicare a Legii 277/2010 privind alocația de susținere a familiei; 

-  O.U.G nr. 65/15.10.2014 privind modificarea și completarea unor acte normative, 

care din punct de vedere al domeniului beneficiilor de asistență socială reglementează 

modificarea cuantumurilor alocației de plasament prevăzută de Legea nr. 272/2004 și ale 

alocației pentru susținerea familiei prevăzută de Legea nr. 277/2010. 

-  OUG 93/08.12.2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării 

unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru 

acestea în anul 2016; 

- HG nr. 559/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG 

nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind 

alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin HG nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece, aprobate prin HG nr. 920/2011. 

- În temeiul art. 196, alin. 1, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ. 

 

DISPUNE 

     Art. 1. Începând cu luna septembrie 2020 se  acordă alocația pentru susținerea familiei în 

cuantum de 82 lei domnului Cârneală Adrian, domiciliat în localitatea Drașov, str. II – a, nr. 

5, comuna  Șpring, județul Alba, C.N.P  1931009014671 pentru 1 copil. 

    Art. 2. Motivul acordării: familia se încadrează în prevederile Legii 277/2010 privind 

acordarea alocației pentru susținerea familiei 
    Art. 3. Prezenta dispoziție poate fi atacată de către persoanele îndreptățite în termenul și în 

condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare. 

     Art. 4. Prezenta se comunică: 

- D-lui Cârneală Adrian 

- AJPIS Alba 

- Instituției Prefectului Județului Alba.                 

                                                             Șpring, 26.08.2020 

 

                         Primar,                                         Contrasemnează secretar general al comunei, 

              RUSU DANIEL GHEORGHE                           BOGDAN PETRONELA 
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