
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA SAHATENI 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 

titular ROSU LUCRETIA ALEXANDRA 

Primarul comunei Sahateni, judetul Buzau, 
Avand rn vedere: 
- cererea si declaratia pe propria raspundere prin care se solicita dreptul la alocatie pentru sustinere a
familiei, inregistrata sub nr. 460/30.12.2020;
- prevederile: art. 8 alin. (4), art. 16 alin. (1) si alin.(2) si art.17 din Legea nr. 277/2010, privind alocatia

pentru sustinerea familiei, republicata, coroborat cu H.G nr. 38/2011 privind aprobarea Nor.melor·· 
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia de sustinere a: farniliei, 
modificata si completata prin HG nr. 778/2013, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 42/2015 pentru' 
modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum si pentru modificarea 
Leg ii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, modificata si completata prin O.U.G nr. 
65/15.1 0 .2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative precum si Ordonanta de urgen1;a nr. 
93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala, 
precum $i pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea Tn anul 2016; 
- prevederile Legii nr. 292/2011 privind organizare, functionarea si finanatarea sistemului national de
asistenta sociala ;
-prevederile articolului unic din Legea 342/22.12.2015 publicata in Monitorul Oficial nr. 970 din data de
28.12.2015;
- referatul cu- nr. 151 /08.01.2021 al referentului cu atributii in domeniul asistentei sociale din cadrul

Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sahateni, judetul Buzau prin care se propune stabilirea
dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei cu un copil;

In temeiul art. 196 alin.(1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ , publicat in Monitorul Oficial nr. 555/05.07.2019; 

DISPUNE: 

Art. 1 Se stabileste dreptul la alocatia pentru sustinerea familiei cu un copil treapta de venituri in 
valoare de pana la 530 lei incepand cu data de 01.01.2021, Tn cuantum de 75 lei in dosarul nr. 
460/30.12.2020 titular Rosu Lucretia Alexandra, CNP 0000000000000, cu domiciliul in comuna Sahateni, 

 
Art. 2 Plata dreptului se asigura de catre Agentia pentru Prestatii Sociale Buzau. AW

Art. 3 Prezenta dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la viceprimarul comunei Sahateni, 
judetul Buzau, in termen de 30 zile de la comunicare, in conditiile Legii nr. 544/2004 privind contenciosul 
administrativ. 

Art. 4 Titularul este obligat sa comunice in scris primarului, in term en de 10 zile, orice modificare 
privind veniturile si numarul membrilor de familie 

A�. 5 Secretarul comu_nei va comunica pre4enta dispozitie autoritatilor publice �i pers9anelor 
interesate, precum §i compartimentelor de specialitate care o var pune in aplicare. 
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