ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 25/09.06.2013 depus de către MIHU ȘTEFAN
cu
domiciliul în localitatea Daia Română nr. 592 judeţul Alba, cod numeric personal
1750214014321 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei;
Având în vedere prevederile:
art. 5 şi art. 24, alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei;
O.u.G. nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei;
art. 16 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;
art. 24 din H.G.R. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
O.u.G. nr. 42/2013 pentru modificarea și completarea L. nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea L. nr. 277/2010 privind
alocația pentru susținerea familiei;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera „c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Se modifică dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu
data de 01.07.2013, pentru:
Nr. Nume şi prenume titular
Domiciliul
Nr. copii ptr.
Cuantum
Cuantum
Crt.
(reşedinţa)
care se
iniţial
actual
acordă aloc.
(lei)
(lei)
Daia R.
1.
Mihu Ștefan
nr. 592
3
60
120
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză;
- Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 27.06.2013
PRIMAR
Nr. 47
HĂPRIAN VISARION
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 19/2011 depus de către HĂPRIAN MARIA cu domiciliul
în localitatea Daia Română nr. 799 B judeţul Alba, cod numeric personal 2590316014314
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei;
Având în vedere prevederile:
- art. 32 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea
familiei;
- O.u.G. nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei;
art. 16 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;
O.u.G. nr. 42/2013 pentru modificarea și completarea L. nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea L. nr. 277/2010 privind
alocația pentru susținerea familiei;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Încetează dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu data
de 01.08.2013, pentru:
Nr.
Nume şi prenume titular
Domiciliul
Nr. copii ptr.
Cuantum actual
Crt.
(reşedinţa)
care s-a acordat
(lei)
aloc.
1.

Hăprian Maria
Daia R. 799 B
1
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză;
- Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 31.07.2013
PRIMAR
Nr. 64
HĂPRIAN VISARION
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR

Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

DISPOZIŢIE
privind modificarea cuantumului la alocaţia pentru susţinerea familiei.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 15/25/2017 privind alocația pentru susținerea familiei, depus
de către MIHU ȘTEFAN cu domiciliul în localitatea Daia Română nr. 592 judeţul Alba,
cod numeric personal 1750214014321, ancheta socială și fișa de calcul întocmite de
asistentul social din cadrul aparatului de specialitate al Primrului comunei Daia Română;
Având în vedere prevederile:
- art. nr. 23 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,
cu modificările și completările ulterioare;
- H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, modificate
prin H.G. nr. 778/2013;
- Art. II și IV din O.u.G. nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor
acte normative;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct.2 din Legea nr. 215
/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Se modifică cuantumul la
alocaţia pentru susţinerea familiei începând
cu data de 01.10.2017, datorită modificării veniturilor familiei, astfel:
Nr.
Numele şi prenumele
Domiciliul
Nr. copii ptr.
Cuantum
Cuantum
Crt.
titularului
(reşedinţa)
care se acordă
Iniţial
modificat
aloc.
(lei)
(lei)
1.
MIHU ȘTEFAN
Daia R. 592
3
246
225
-

Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
persoanei în cauză;
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 29.09.2017
Nr. 104

PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon
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ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

DISPOZIŢIE
privind modificarea cuantumului la alocaţia pentru susţinerea familiei și
recuperare sume încasate necuvenit

Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 11/40/2017 privind alocația pentru susținerea familiei, depus de
către BOLDI ELENA cu domiciliul în localitatea Daia Română nr. 256A, judeţul Alba, cod
numeric personal 2751108014301, ancheta socială și fișa de calcul întocmite de asistentul social
din cadrul aparatului de specialitate al Primrului comunei Daia Română;
Având în vedere prevederile:
- art. nr. 23 și 24 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,
cu modificările și completările ulterioare;
- art. 13 alin. (2) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, modificate
prin H.G. nr. 778/2013;
- Art. II și IV din O.u.G. nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte
normative;
În baza dispoziţiilor art.
63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi art.
36 alin. (6) pct.2 din Legea nr. 215
/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Se modifică cuantumul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu data
de 01.10.2017, datorită modificării veniturilor/ membru de familie, astfel:
Nr.
Numele şi prenumele
Domiciliul
Nr. copii ptr. care
Cuantum
Cuantum
Crt.
titularului
(reşedinţa)
se acordă aloc.
Iniţial
modificat
(lei)
(lei)
1.
BOLDI ELENA
Daia R. 256A
3
246
225

Art. 2. Se recuperează suma de 126 lei (unasutădouăzecișișaselei), reprezentând
sumă încasată necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea familiei, pe perioada
aprilie – septembrie 2017, de către BOLDI ELENA cu domiciliul în localitatea Daia
Română nr. 256A judeţul Alba, C.N.P. 2751108014301, în calitate de titular al
alocației, urmare a nerespectării dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 277/2010
și art. 13 alin. (2) din H.G.R. nr. 38/2011 și se încasează diferența.
ART. 3. Prezenta dispoziție constituie titlu executoriu.
ART. 4. Dispoziția poate fi contestată la Judecătoria Sebeș în termen de 15 zile
de la comunicare.
ART. 5.
Prezenta dispoziţie va fi comunicată: persoanei
în cauză,
compartimentului financiar – contabil, Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, A.J.P.I.S. Alba,
un exemplar la dosar.
Daia Română 29.09.2017
Nr. 105
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon
DV/DV. ex. 4. II/ B/ 1.
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JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

DISPOZIŢIE
privind schimbare nume titular prin căsătorie și modificarea cuantumului la
alocaţia pentru susţinerea familiei.

Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 44/2017 privind alocația pentru susținerea familiei, depus de către
BOLEA ELENA-MARIA cu domiciliul în localitatea Daia Română nr. 298A judeţul Alba, cod
numeric personal 2900527014661, ancheta socială și fișa de calcul întocmite de persoana
desemnată cu atribuții de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primrului
comunei Daia Română;
Având în vedere prevederile:
- art. nr. 23 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu
modificările și completările ulterioare;
- H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, modificate prin H.G. nr.
778/2013;
 O.u.G. nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative;
În baza dispoziţiilor art.
63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi art.
36 alin. (6) pct.2 din Legea nr. 215
/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:

DISPOZIŢIE
Art. 1. Începând cu data de 01.04.2017, se modifică numele titularului alocației
pentru susținerea familiei, din MOLDOVAN în BOLEA, prin căsătorie.
Art. 2. Se modifică cuantumul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu
data de 01.04.2017, datorită modificării numărului de copii pentru care se acordă
alocația, astfel:
Nr. Numele şi prenumele
Domiciliul
Nr. copii ptr.
Cuantum
Cuantum
Crt.
titularului
(reşedinţa)
care se acordă
Iniţial
modificat
aloc.
(lei)
(lei)
BOLEA ELENA-MARIA Daia R. 298 A
1.
3
150
225
Art. 3. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză;
- Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 30.03.2017
PRIMAR
Nr. 36
HĂPRIAN VISARION
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon
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JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

DISPOZIŢIE
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 46/19.01.2017 depus de către CIBU ELENA cu domiciliul
în localitatea Daia Română nr. 259 judeţul Alba, cod numeric personal 2940519324825
precum şi ancheta socială întocmită de către compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română;
Având în vedere prevederile:
art. 17 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei;
O.u.G. nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei;
art. 10 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Se aprobă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu data
de 01.02.2017, pentru:
Nr.
Nume şi prenume
Domiciliul
Nr. copii ptr.
Cuantum
Crt.
titular
(reşedinţa)
care se acordă
(lei)
aloc.
1.

Cibu Elena

-

Daia R. 259

2

Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
persoanei în cauză;
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 25.01.2017

PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

Nr. 4
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind restabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 22/2011 depus de către AVRAM REMUS SIMION cu
domiciliul în localitatea Daia Română nr. 270 judeţul Alba, cod numeric personal
1750311014327 precum şi ancheta socială din care reiese faptul că au fost preluate
date eronate pentru recalcularea cuantumului, respectiv venituri declarate de către
titular;
Având în vedere prevederile:
art. 26 alin. (3) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei;
O.u.G. nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei;
art. 15 alin. (2) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Se revocă dispoziţia nr. 102/31.07.2011 a primarului comunei Daia Romnă
privind încetarea dreptului la alocaţia de susţinere a familiei privind pe AVRAM REMUS
SIMION, restabilindu-se cuantumul iniţial, respectiv:
Nr.
Nume şi prenume titular
Domiciliul
Nr. copii
Crt.
(reşedinţa)
ptr.Cuantum
Iniţial
(lei) care se
acordă aloc.
1.

Avram Remus Simion
Daia R. 270
2
50
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză;
- Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 17.08.2011
PRIMAR
Nr. 103
HĂPRIAN VISARION
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon

DV/DV. ex. 4. II/ B/ 1.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR

Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

DISPOZIŢIE
privind suspendarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 25/2016 depus de către MIHU ȘTEFAN cu domiciliul în
localitatea Daia Română nr. 592 judeţul Alba, cod numeric personal 1750214014321
precum şi ancheta socială întocmită de către compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română;
Având în vedere prevederile:
- art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea
familiei, cu modificările şi completatările prin O.u.G. nr. 124/2011;
- art. 15 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea
familiei, cu modificările și completările prin HG nr. 778//2013;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Începând cu data de 01.11.2016, se suspendă dreptul la alocaţia pentru
susţinerea familiei, numitului Mihu Ștefan, domiciliat în localitatea Daia Română nr. 592,
județul Alba, în cuantum de 246 lei, pentru un număr de 3 copii, deoarece nu a prezentat
adeverința de la Administrația Finanțelor Publice și nu a depus cerere și declarație în
termenul prevăzut de lege
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
-

persoanei în cauză;
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 31.10.2016
Nr. 87

PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
DISPOZIŢIE
pentru revocarea dispoziției nr. 9/30.01.2013, privind stabilirea dreptului la
alocaţia pentru susţinerea familiei pentru Pîslaru Mioara.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 36/14.01.2013 depus de către PÎSLARU MIOARA cu
domiciliul în localitatea Daia Română nr. 298 judeţul Alba, cod numeric personal
2800819014666 precum şi ancheta socială întocmită de către compartimentul de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română;
Având în vedere prevederile:
 Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 O.u.G. nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei;
- H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Se revocă dispoziția nr. 9/30.01.2013 a primarului comunei Daia
Română, privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, pentru numita
Pîslaru Mioara, pe motiv că nu au fost respectate prevederile art. 25 din Legea nr.
277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei precum și ale art. 13 alin. (1) din
H.G. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
-

Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
persoanei în cauză;
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 01.02.2013
Nr. 14
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
DISPOZIŢIE
Pentru modificare cuantum și rercuperarea de sume încasate necuvenit cu
titlu de alocație pentru susținerea familiei
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Având în vedere:
prevederile art. 23 alin. (1), (2) și (3) și art. 25 alin. (5) din Legea nr.
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
art. 16 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei, modificată și completată prin HG nr. 778/2013;
- art. 141 și 173 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi art.
36 alin. (6) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
ART. 1. Începând cu data de 01.08.20014, se modifică cuantumul alocației
pentru susținerea familiei, pentru Vlad Nicoleta din localitatea Daia Română nr. 771,
județul Alba, astfel:
Nr.
Crt.

Numele şi
prenumele
titularului

Domiciliul
(reşedinţa)

Nr. copii
Cuantum Cuantum
ptr. care
Iniţial
modificat
Dif.
se acordă
(lei)
(lei)
(lei)
aloc.
1.
VLAD NICOLETA
Daia R. 771
3
120
99
21
Art. 2. Se recuperează suma de 84 lei (optzecișipatrulei), repșrezentând sumă
încasată necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea familiei, pe perioada aprilie –
iulie 2014, de către dl VLAD NICOLETA cu domiciliul în localitatea Daia Română nr.
771 judeţul Alba, C.N.P. 2881205014672, în calitate de titular al alocației, urmare a
nerespectării dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 și art. 13 alin.
(2) din H.G.R. nr. 38/2011.
ART. 3. Prezenta dispoziție constituie titlu executoriu.
ART. 4. Dispoziția poate fi contestată la Judecătoria Sebeș în termen de 15 zile
de la comunicare.

ART. 5. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză, compartimentului financiar – contabil, Instituţiei Prefectului –
judeţul Alba, A.J.P.I.S. Alba, un exemplar la dosar.
DAIA ROMÂNĂ 30.07.2014
NR. 69
PRIMAR
Avizat pentru legalitate
HĂPRIAN VISARION
secretar Damian Visalon
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR

Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

DISPOZIŢIE
privind reluarea în plată a alocaţiei pentru susţinerea familiei.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 25/2016 depus de către MIHU ȘTEFAN cu domiciliul în
localitatea Daia Română nr. 592 judeţul Alba, cod numeric personal 1750214014321
precum şi ancheta socială întocmită de către compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română;
Având în vedere prevederile:
- art. 24 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea
familiei, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, modificate
prin H.G. nr. 778/2013;
- Art. II și IV din O.u.G. nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor
acte normative;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Începând cu data 01.12.2016, se aprobă reluarea plății la alocaţia de
susţinere a familiei privind pe MIHU ȘTEFAN, suspendată prin dispoziția nr. 87 din
31.10.2016, pentru motivul că titularul alocației, a depus documentele prevăzute de art.
24 alin. (1) din L. nr. 277/2010:
Nr. Nume şi prenume titular
Domiciliul
Nr. copii ptr.
Cuantum
Crt.
(reşedinţa)
care se acordă
stabilit
aloc.
(lei)
1.
Mihu Ștefan
Daia R. 592
3
246
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză;
- Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 29.11.2016
PRIMAR
Nr. 119
HĂPRIAN VISARION
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 2/2013 depus de către VLAD NICOLETA cu domiciliul în
localitatea Daia Română nr. 771 judeţul Alba, cod numeric personal 2881205014672
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei;
Având în vedere prevederile:
art. 16 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei;
art. 10 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;
O.u.G. nr. 42/2013 pentru modificarea și completarea L. nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea L. nr. 277/2010 privind
alocația pentru susținerea familiei;
Decizia nr. 17912/17.07.2013 a Directorului Agenției Județene pentru
Plăți și Inspecție Socială Alba;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera „c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Se modifică dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu
data de 01.07.2013, pentru:
Nr.
Nume şi
Domiciliul
Nr. copii
Cuantum
Diferențe
Cuantum
crt.
prenume
(reşedinţa) ptr. care se
iniţial
(lei)
actual
titular
acordă
(lei)
(lei)
aloc.
Vlad
Daia R.
1.
Nicoleta
nr. 771
3
75
24
99
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză;
- Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 22.07.2013
PRIMAR
Nr. 50
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 21/2013 depus de către CUTEAN IOAN cu domiciliul în
localitatea Daia Română nr. 560 A judeţul Alba, cod numeric personal 1730503014301
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei;
Având în vedere prevederile:
art. 16 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei;
art. 10 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;
O.u.G. nr. 42/2013 pentru modificarea și completarea L. nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea L. nr. 277/2010 privind
alocația pentru susținerea familiei;
Decizia nr. 17912/17.07.2013 a Directorului Agenției Județene pentru
Plăți și Inspecție Socială Alba;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera „c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Se modifică dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu
data de 01.07.2013, pentru:
Nr.
Nume şi
Domiciliul
Nr. copii
Cuantum
Diferențe
Cuantum
crt.
prenume
(reşedinţa) ptr. care se
iniţial
(lei)
actual
titular
acordă
(lei)
(lei)
aloc.
Cutean
Daia R.
1.
Ioan
nr. 560 A
3
90
30
120
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză;
- Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 22.07.2013
PRIMAR
Nr. 51
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 11/2013 depus de către LUPU ANA - ELENA cu domiciliul
în localitatea Daia Română nr. 207 judeţul Alba, cod numeric personal 2810617014696
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei;
Având în vedere prevederile:
art. 16 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei;
art. 10 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;
O.u.G. nr. 42/2013 pentru modificarea și completarea L. nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea L. nr. 277/2010 privind
alocația pentru susținerea familiei;
Decizia nr. 17912/17.07.2013 a Directorului Agenției Județene pentru
Plăți și Inspecție Socială Alba;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera „c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Se modifică dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu
data de 01.07.2013, pentru:
Nr.
Nume şi
Domiciliul
Nr. copii
Cuantum
Diferențe
Cuantum
crt.
prenume
(reşedinţa) ptr. care se
iniţial
(lei)
actual
titular
acordă
(lei)
(lei)
aloc.
Lupu
Daia R.
1.
Ana – Elena
nr. 207
1
50
15
65
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză;
- Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 22.07.2013
PRIMAR
Nr. 52
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 3/2013 depus de către CIBU LILIANA cu domiciliul în
localitatea Daia Română nr. 55 judeţul Alba, cod numeric personal 2691116014330
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei;
Având în vedere prevederile:
art. 16 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei;
art. 10 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;
O.u.G. nr. 42/2013 pentru modificarea și completarea L. nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea L. nr. 277/2010 privind
alocația pentru susținerea familiei;
Decizia nr. 17912/17.07.2013 a Directorului Agenției Județene pentru
Plăți și Inspecție Socială Alba;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera „c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Se modifică dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu
data de 01.07.2013, pentru:
Nr.
Nume şi
Domiciliul
Nr. copii
Cuantum
Diferențe
Cuantum
crt.
prenume
(reşedinţa) ptr. care se
iniţial
(lei)
actual
titular
acordă
(lei)
(lei)
aloc.
Cibu
Daia R.
1.
Liliana
nr. 55
1
25
8
33
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză;
- Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 22.07.2013
PRIMAR
Nr. 53
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 12/2013 depus de către SALADE ALEXE cu domiciliul în
localitatea Daia Română nr. 473 judeţul Alba, cod numeric personal 1731218014300
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei;
Având în vedere prevederile:
art. 16 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei;
art. 10 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;
O.u.G. nr. 42/2013 pentru modificarea și completarea L. nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea L. nr. 277/2010 privind
alocația pentru susținerea familiei;
Decizia nr. 17912/17.07.2013 a Directorului Agenției Județene pentru
Plăți și Inspecție Socială Alba;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera „c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Se modifică dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu
data de 01.07.2013, pentru:
Nr.
Nume şi
Domiciliul
Nr. copii
Cuantum
Diferențe
Cuantum
crt.
prenume
(reşedinţa) ptr. care se
iniţial
(lei)
actual
titular
acordă
(lei)
(lei)
aloc.
Salade
Daia R.
1.
Alexe
nr. 473
1
50
15
65
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză;
- Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 22.07.2013
PRIMAR
Nr. 54
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 14/2013 depus de către IGNAT GHEORGHE
cu
domiciliul în localitatea Daia Română nr. 756 judeţul Alba, cod numeric personal
1791004014314 privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei;
Având în vedere prevederile:
art. 16 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei;
art. 10 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;
O.u.G. nr. 42/2013 pentru modificarea și completarea L. nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea L. nr. 277/2010 privind
alocația pentru susținerea familiei;
Decizia nr. 17912/17.07.2013 a Directorului Agenției Județene pentru
Plăți și Inspecție Socială Alba;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera „c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Se modifică dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu
data de 01.07.2013, pentru:
Nr.
Nume şi
Domiciliul
Nr. copii
Cuantum
Diferențe
Cuantum
crt.
prenume
(reşedinţa) ptr. care se
iniţial
(lei)
actual
titular
acordă
(lei)
(lei)
aloc.
Ignat
Daia R.
1.
Gheorghe
nr. 756
1
25
8
33
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză;
- Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 22.07.2013
PRIMAR
Nr. 55
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 4/2013 depus de către ȘTEF SORIN
cu domiciliul în
localitatea Daia Română nr. 605 judeţul Alba, cod numeric personal 1750903014310
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei;
Având în vedere prevederile:
art. 16 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei;
art. 10 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;
O.u.G. nr. 42/2013 pentru modificarea și completarea L. nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea L. nr. 277/2010 privind
alocația pentru susținerea familiei;
Decizia nr. 17912/17.07.2013 a Directorului Agenției Județene pentru
Plăți și Inspecție Socială Alba;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera „c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Se modifică dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu
data de 01.07.2013, pentru:
Nr.
Nume şi
Domiciliul
Nr. copii
Cuantum
Diferențe
Cuantum
crt.
prenume
(reşedinţa) ptr. care se
iniţial
(lei)
actual
titular
acordă
(lei)
(lei)
aloc.
Ștef
Daia R.
1.
Sorin
nr. 605
2
60
20
80
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză;
- Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 22.07.2013
PRIMAR
Nr. 56

HĂPRIAN VISARION
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon

DV/DV. ex. 4. II/ B/ 1.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 15/2013 depus de către ISPAS CLAUDIA cu domiciliul în
localitatea Daia Română nr. 734 judeţul Alba, cod numeric personal 2800802014671
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei;
Având în vedere prevederile:
art. 16 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei;
art. 10 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;
O.u.G. nr. 42/2013 pentru modificarea și completarea L. nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea L. nr. 277/2010 privind
alocația pentru susținerea familiei;
Decizia nr. 17912/17.07.2013 a Directorului Agenției Județene pentru
Plăți și Inspecție Socială Alba;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera „c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Se modifică dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu
data de 01.07.2013, pentru:
Nr.
Nume şi
Domiciliul
Nr. copii
Cuantum
Diferențe
Cuantum
crt.
prenume
(reşedinţa) ptr. care se
iniţial
(lei)
actual
titular
acordă
(lei)
(lei)
aloc.
Ispas
Daia R.
1.
Claudia
nr. 734
2
50
16
66
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză;
- Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 22.07.2013
PRIMAR
Nr. 57

HĂPRIAN VISARION
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon

DV/DV. ex. 4. II/ B/ 1.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 10/2013 depus de către PRODAN ANA - MARIA cu
domiciliul în localitatea Daia Română nr. 830 judeţul Alba, cod numeric personal
2740325013915, privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei;
Având în vedere prevederile:
art. 16 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei;
art. 10 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;
O.u.G. nr. 42/2013 pentru modificarea și completarea L. nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea L. nr. 277/2010 privind
alocația pentru susținerea familiei;
Decizia nr. 17912/17.07.2013 a Directorului Agenției Județene pentru
Plăți și Inspecție Socială Alba;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera „c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Se modifică dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu
data de 01.07.2013, pentru:
Nr.
Nume şi
Domiciliul
Nr. copii
Cuantum
Diferențe
Cuantum
crt.
prenume
(reşedinţa) ptr. care se
iniţial
(lei)
actual
titular
acordă
(lei)
(lei)
aloc.
Prodan
Daia R.
1.
Ana - Maria
nr. 830
2
100
30
130
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză;
- Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 22.07.2013
PRIMAR
Nr. 58

HĂPRIAN VISARION
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon

DV/DV. ex. 4. II/ B/ 1.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 12/2013 depus de către SALADE ALEXE cu domiciliul în
localitatea Daia Română nr. 473 judeţul Alba, cod numeric personal 1731218014300
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei;
Având în vedere prevederile:
art. 16 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei;
art. 10 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;
O.u.G. nr. 42/2013 pentru modificarea și completarea L. nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea L. nr. 277/2010 privind
alocația pentru susținerea familiei;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera „c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Se modifică dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu
data de 01.08.2013, pentru:
Nr.
Nume şi
Domiciliul
Nr. copii
Cuantum
Cuantum
crt.
prenume
(reşedinţa) ptr. care se
iniţial
actual
titular
acordă
(lei)
(lei)
aloc.
Salade
Daia R.
1.
Alexe
nr. 473
2
65
130
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză;
- Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 31.07.2013
PRIMAR
Nr. 63

DV/DV.

HĂPRIAN VISARION

Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon

ex.

4.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR

Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

DISPOZIŢIE
privind stabilirea alocaţiei pentru susţinerea familiei.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 39/22.12.2014 depus de către MOLDOVAN AMALIA cu
domiciliul în localitatea Daia Română nr. 458 judeţul Alba, cod numeric personal
2841226014665 precum şi ancheta socială întocmită de către persoana desemnată cu
atribuții de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Daia Română;
Având în vedere prevederile:
art. 17 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei;
O.u.G. nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei;
art. 10 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei cu modificările și completatările făcute prin HG nr. 778/2013;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Se aprobă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu data
de 01.12.2014, pentru:
Nr.
Nume şi prenume titular
Domiciliul
Nr. copii ptr.
Cuantum
Crt.
(reşedinţa)
care se acordă
(lei)
aloc.
1.

MOLDOVAN AMALIA
Daia R. 458
3
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză;
- Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 22.12.2014
Nr. 153
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon

DV/DV. ex. 4. II/ B/ 1.

PRIMAR
HĂPRIAN VISARION
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR

Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

DISPOZIŢIE
privind stabilirea alocaţiei pentru susţinerea familiei.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 43/30.05.2016 depus de către GROSU ANDREEA cu
domiciliul în localitatea Daia Română nr. 883 judeţul Alba, cod numeric personal
22961130014671 precum şi ancheta socială întocmită de către persoana desemnată
cu atribuții de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Daia Română;
Având în vedere prevederile:
art. 17 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei;
O.u.G. nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei;
art. 10 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei cu modificările și completatările făcute prin HG nr. 778/2013;;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Se aprobă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu data
de 01.05.2016, pentru:
Nr.
Nume şi prenume titular
Domiciliul
Nr. copii ptr.
Cuantum
Crt.
(reşedinţa)
care se acordă
(lei)
aloc.
Daia Română
1.
GROSU ANDREEA
nr. 883
2
214
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză;
- Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 31.05.2016
Nr. 43
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon

DV/DV. ex. 4. II/ B/ 1.

PRIMAR
HĂPRIAN VISARION
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR

Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

DISPOZIŢIE
privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei pentru

Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 10/2012 depus de către DANCIU LILIANA cu domiciliul în
localitatea Daia Română nr. 1096 judeţul Alba, cod numeric personal 2710702261483
și ancheta socială întocmită de către persoana responsabilă cu probleme de asistență
socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Având în vedere prevederile:
art. 24 alin. (1) și art. 32 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei, cu modificările și completările prin O.u.G. nr. 2/2011 și
O.u.G. nr. 124/2011;
art. 16 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei cu modificările și completatările făcute prin HG nr. 778/2013;;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Încetează dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu data
de 01.10.2015, pentru numita DANCIU LILIANA, CNP 2710702261483, cu domiciliul
în localitatea Daia Română nr. 109, județul Alba, pentru motivul că nu a respectat
dispozițiile art. 24 din Legea nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare,
referitor la declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile
realizate de membrii acesteia.
Daia

Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
persoanei în cauză;
Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba;
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Română 29.09.2015
PRIMAR
Nr. 73
HĂPRIAN VISARION
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon
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DV/DV. ex. 4. II/ B/ 1.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR

Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

DISPOZIŢIE
privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei pentru
CIBU LILIANA
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 27/2015 depus de către CIBU LILIANA cu domiciliul în
localitatea Daia Română nr. 55 judeţul Alba, cod numeric personal 2691116014330 și
ancheta socială întocmită de către persoana responsabilă cu probleme de asistență
socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Având în vedere prevederile:
art. 24 alin. (1) și art. 32 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei, cu modificările și completările prin O.u.G. nr. 2/2011 și
O.u.G. nr. 124/2011;
art. 16 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei cu modificările și completatările făcute prin HG nr. 778/2013;;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Încetează dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu data
de 01.11.2015, pentru numita CIBU LILIANA, CNP 2691116014330, cu domiciliul în
localitatea Daia Română nr. 55, județul Alba, pentru motivul că depășește veniturile nete
lunare.
Daia

Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
persoanei în cauză;
Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba;
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Română 31.10.2015
PRIMAR
Nr. 90
HĂPRIAN VISARION
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon
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DV/DV. ex. 4. II/ B/ 1.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

DISPOZIŢIE
privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei pentru
SALADE ALEXE
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 12/2017 depus de către SALADE ALEXE cu domiciliul în
localitatea Daia Română nr. 473 judeţul Alba, cod numeric personal 1731218014300 și
ancheta socială întocmită de către persoana responsabilă cu probleme de asistență
socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Având în vedere prevederile:
art. 24 alin. (1) și art. 32 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei, cu modificările și completările prin O.u.G. nr. 2/2011 și
O.u.G. nr. 124/2011;
art. 16 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei cu modificările și completatările făcute prin HG nr. 778/2013;;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Încetează dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu data
de 01.11.2017, pentru SALADE ALEXE cu domiciliul în localitatea Daia Română nr.
473 judeţul Alba, cod numeric personal 1731218014300, pentru motivul că
persoana în cauză depășește veniturile stabilite de lege.
Daia

Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
persoanei în cauză;
Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba;
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Română 01.11.2017
PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

Nr. 135
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR

Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

DISPOZIŢIE

privind recuperare sume încasate necuvenit cu titlu alocatie pentru
sustinerea familiei de la Moldovan Amalia
Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Avand in vedere prevederile
- art. 25 alin.(5) din Legea nr. 277/2010, republicata, privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;
- art. 13 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 38/2011, actualizata, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei;
În baza dispoziţiilor art.
63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:

DISPUNE :
Art.1. – Se aprobă recuperarea sumei încasate necuvenit sub titlu de
alocație pentru susținerea familiei de la MOLDOVAN AMALIA, cu domiciliul în
localitatea Daia Română nr. 458 judeţul Alba, cod numeric personal
2841226014665, pentru perioada mai-octombrie 2015, nefiind declarate veniturile
reale obținute în perioada respectivă.

Daia

Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
persoanei în cauză;
Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba;
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Română 28.12.2017
PRIMAR
Nr. 153
HĂPRIAN VISARION
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR

Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

DISPOZIŢIE

privind recuperare sume încasate necuvenit cu titlu alocatie pentru
sustinerea familiei de la Salade Alexe
Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Luând în considerare
Procesul verbal de control al A.J.P.I.S. Alba, nr.
244/22.10.2015;
Avand in vedere prevederile
- art. 25 alin.(5) din Legea nr. 277/2010, republicata, privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;
- art. 13 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 38/2011, actualizata, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei;
În baza dispoziţiilor art.
63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:

DISPUNE :
Art.1. – Se aprobă recuperarea sumei de 20 lei (douăzecișiunulei) de la
SALADE ALEXE, cu domiciliul în localitatea Daia Română nr. 473 judeţul Alba, cod
numeric personal 1731218014300, reprezentând drepturi bănești încasate necuvenit
cu titlu de alocație pentru susținerea familiei, pentru lunile martie, aprilie, mai și iunie
2015, (5lei/lună), nefiind declarate veniturile reale obținute în lunile respective.

Daia

Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
persoanei în cauză;
Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba;
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Română 31.10.2015
PRIMAR
Nr. 93
HĂPRIAN VISARION
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon
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DISPOZIŢIE
privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei pentru
VLAD NICOLETA
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 38/2016 depus de către VLAD NICOLETA cu domiciliul în
localitatea Daia Română nr. 771 judeţul Alba, cod numeric personal 2881205014672 și
ancheta socială întocmită de către persoana responsabilă cu probleme de asistență
socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Având în vedere prevederile:
art. 24 alin. (1) și art. 32 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei, cu modificările și completările prin O.u.G. nr. 2/2011 și
O.u.G. nr. 124/2011;
art. 16 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei cu modificările și completatările făcute prin HG nr. 778/2013;;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Încetează dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu data
de 01.08.2016, inclusiv drepturile pentru lunile martie, aprilie, mai, iunie și iulie 2016
pentru numita VLAD NICOLETA, CNP 2881205014672, cu domiciliul în localitatea Daia
Română nr. 771, județul Alba, pentru motivul că nu a respectat dispozițiile art. 24 din
Legea nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare, referitor la declaraţie pe
propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii
acesteia.
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză;
- Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 29.07.2016
PRIMAR
Nr. 56
HĂPRIAN VISARION
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon
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DISPOZIŢIE

privind recuperare sume încasate necuvenit cu titlu alocatie pentru
sustinerea familiei de la Vlad Nicoleta
Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Luând în considerare ancheta socială întocmită de către persoana desemnată cu
atribuții de asistență socială;
Avand in vedere prevederile
- art. 25 alin.(5) din Legea nr. 277/2010, republicata, privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;
- art. 13 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 38/2011, actualizata, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei;
În baza dispoziţiilor art.
63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:

DISPUNE :
Art.1. –
Se aprobă recuperarea sumei de 675 lei
(șasesuteșaptezecișicincilei) de la VLAD NICOLETA, cu domiciliul în localitatea
Daia Română nr. 771 judeţul Alba, cod numeric personal 2881205014672,
reprezentând drepturi bănești încasate necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea
familiei, pentru lunile martie, aprilie și mai 2016, (225lei/lună), nefiind declarate
veniturile reale obținute în lunile respective.

Daia

Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
persoanei în cauză;
Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba;
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Română 29.07.2016
PRIMAR
Nr. 57
HĂPRIAN VISARION
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon
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DISPOZIŢIE
privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei pentru
IGNAT GHEORGHE
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 14/2016 depus de către IGNAT GHEORGHE cu domiciliul
în localitatea Daia Română nr. 756 judeţul Alba, cod numeric personal 1751004014314
și ancheta socială întocmită de către persoana responsabilă cu probleme de asistență
socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Având în vedere prevederile:
- art. 32 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,
cu modificările și completările prin O.u.G. nr. 2/2011 și O.u.G. nr. 124/2011;
- art. 16 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei cu modificările și completatările făcute prin HG nr. 778/2013;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Încetează dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu data
de 01.10.2016, pentru numita IGNAT GHEORGHE, CNP
1751004014314, cu
domiciliul în localitatea Daia Română nr. 259, județul Alba, pentru motivul că depășește
veniturile stabilite de lege pentru acordarea alocației de susținerea familiei.
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză;
- Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 30.09.2016
PRIMAR
Nr. 71
HĂPRIAN VISARION
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon
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DISPOZIŢIE
privind schimbare nume titular prin căsătorie și modificarea cuantumului la
alocaţia pentru susţinerea familiei

Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 44/2017 privind alocația pentru susținerea familiei, depus de către
BOLEA ELENA-MARIA cu domiciliul în localitatea Daia Română nr. 298A judeţul Alba, cod
numeric personal 2900527014661, ancheta socială și fișa de calcul întocmite de persoana
desemnată cu atribuții de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primrului
comunei Daia Română;
Având în vedere prevederile:
- art. nr. 23 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu
modificările și completările ulterioare;
- H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, modificate prin H.G. nr.
778/2013;
 O.u.G. nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative;
În baza dispoziţiilor art.
63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi art.
36 alin. (6) pct.2 din Legea nr. 215
/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:

DISPOZIŢIE
Art. 1. Începând cu data de 01.04.2017, se modifică numele titularului alocației
pentru susținerea familiei, din MOLDOVAN în BOLEA, prin căsătorie.
Art. 2. Se modifică cuantumul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu
data de 01.04.2017, datorită modificării numărului de copii pentru care se acordă
alocația, astfel:
Nr. Numele şi prenumele
Domiciliul
Nr. copii ptr.
Cuantum
Cuantum
Crt.
titularului
(reşedinţa)
care se acordă
Iniţial
modificat
aloc.
(lei)
(lei)
BOLEA
ELENA-MARIA
1.
Daia R. 298 A
3
150
225
Art. 3. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză;
- Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 30.03.2017
PRIMAR
Nr. 36
HĂPRIAN VISARION
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon
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DISPOZIŢIE

privind modificarea venitului pe membru de familie, la alocaţia pentru
susţinerea familiei privind pe BOLEA ELENA-MARIA.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 44/2017 privind alocația pentru susținerea familiei, depus de
către BOLEA ELENA-MARIA
cu domiciliul în localitatea Daia Română nr. 298A
judeţul Alba, cod numeric personal 2900527014661, ancheta socială și fișa de calcul
întocmite de asistentul social din cadrul aparatului de specialitate al Primrului comunei
Daia Română;
Având în vedere prevederile:
- art. nr. 23 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,
cu modificările și completările ulterioare;
- H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, modificate
prin H.G. nr. 778/2013;
- Art. II și IV din O.u.G. nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor
acte normative;
În baza dispoziţiilor art.
63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi art.
36 alin. (6) pct.2 din Legea nr. 215
/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Se modifică venitul pe membru de familie la alocaţia pentru susţinerea familiei
începând cu data de 01.11.2017, conform documentelor care atestă modificarea veniturilor,
depuse la dosar, cuantumul alocației rămânând nemodificat și va fi astfel:

Nr.
Crt.
1.

-

Numele şi prenumele
titularului

Domiciliul
(reşedinţa)

BOLEA
ELENA-MARIA

Daia R.
298A

Nr. copii ptr.
care se acordă
aloc.

Cuantum
Iniţial
(lei)

Cuantum
modificat
(lei)

3

225

225

Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
persoanei în cauză;
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 27.10.2017
Nr. 123
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon
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DISPOZIŢIE
privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei pentru
VEREȘ RODICA-VIORICA
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 12/2016 depus de către VEREȘ RODICA-VIORICA cu
domiciliul în localitatea Daia Română nr. 848 judeţul Alba, cod numeric personal
2850405014674 și ancheta socială întocmită de către asistentul social din cadrul
aparatului de specialitate al primarului;
Având în vedere prevederile:
art. 24 alin. (1) și art. 32 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei, cu modificările și completările prin O.u.G. nr. 2/2011 și
O.u.G. nr. 124/2011;
art. 16 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei cu modificările și completatările făcute prin HG nr. 778/2013;;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Încetează dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu data
de 01.03.2018, pentru numita VEREȘ RODICA-VIORICA, CNP 2850405014674,
cu domiciliul în localitatea Daia Română nr. 848, județul Alba, pentru motivul că sunt
depășite veiturile pe membru de familie, stabilite de lege.
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză;
- Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 26.02.2018
Nr. 48
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon
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D I S P O Z I Ţ I A NR. 83/28.09.2018
privind modificarea cuantumului la alocaţia pentru susţinerea familiei.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 15/25/2017 privind alocația pentru susținerea familiei, depus
de către MIHU ȘTEFAN cu domiciliul în localitatea Daia Română nr. 592 judeţul Alba,
cod numeric personal 1750214014321, ancheta socială și fișa de calcul întocmite de
asistentul social din cadrul aparatului de specialitate al Primrului comunei Daia Română;
Luând în considerare referatul nr. 3209/28.
09.2018 întocmit de către compartimentul de resoort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;
Având în vedere prevederile:
- art. nr. 28 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, modificate
prin H.G. nr. 778/2013;
- Art. II și IV din O.u.G. nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor
acte normative;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct.2 din Legea nr. 215
/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Se modifică cuantumul la
alocaţia pentru susţinerea familiei începând
cu data de 01.10.2018, datorită depășirii numărului de absențe nemotivate admise de
lege de către Mihu Ștefan-Răzvan, astfel:
Nr.
Numele şi prenumele
Domiciliul
Nr. copii ptr.
Cuantum
Cuantum
Crt.
titularului
(reşedinţa)
care se acordă
Iniţial
modificat
aloc.
(lei)
(lei)
1.
MIHU ȘTEFAN
Daia R. 592
2
225
164
Art. 2. Se acordă restanțele alocației de susținere a familiei pentru lunile august
și septembrie 2018.
-

Art. 3. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
persoanei în cauză;
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 28.09.2018
PRIMAR
Avizat pentru legalitate
HĂPRIAN VISARION
secretar Damian Visalon
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D I S P O Z I Ţ I A NR. 84/28.09.2018
privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei.
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr. 22/2018 depus de către ȘTEF SORIN cu domiciliul în
localitatea Daia Română nr. 605 judeţul Alba, cod numeric personal 1750903014310
privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei;
Luând în considerare referatul nr. 3210/28.09.2018 întocmit de către
compartimentul de resoort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Având în vedere prevederile:
art. 23
din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea
familiei;
art. 16 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;
O.u.G. nr. 42/2013 pentru modificarea și completarea L. nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea L. nr. 277/2010 privind
alocația pentru susținerea familiei;
Decizia nr. 17912/17.07.2013 a Directorului Agenției Județene pentru
Plăți și Inspecție Socială Alba;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera „c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:

DISPOZIŢIE
Art. 1. Se modifică dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu data de
01.10.2018, pentru ȘTEF SORIN, pentru faptul că au fost modificate atât veniturile familiei cît și
numărul de membrii ai acesteia:
Nr.
Nume şi
Domiciliul
Nr. copii ptr.
Cuantum
Diferențe
Cuantum
crt.
prenume
(reşedinţa)
care se
iniţial
(lei)
actual
titular
acordă aloc.
(lei)
(lei)
Ștef
Daia R.
1.
Sorin
nr. 605
1
75
7
82
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
- persoanei în cauză;
- Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Daia Română 28.09.2018
PRIMAR
Avizat pentru legalitate
HĂPRIAN VISARION
Secretar Damian Visalon
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

DISPOZIŢIE
privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei pentru
BOLEA ELENA MARIA
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Analizând dosarul nr.44/15.03.2017 depus de către Bolea Elena Maria cu
domiciliul în localitatea Daia Română nr.298 A judeţul Alba, cod numeric personal
2900527014661 și referatul nr.333/08.02.2019 întocmit de către compartimentul de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Având în vedere prevederile:
art. 24 alin. (1) și art. 32 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei, cu modificările și completările prin O.u.G. nr. 2/2011 și
O.u.G. nr. 124/2011;
art. 16 alin. (1) din H.G.R. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei cu modificările și completatările făcute prin HG nr. 778/2013;;
În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “c”, art. 36 alin. (2) lit. d) şi
art. 36 alin. (6) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată;
In temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera „a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1. Încetează dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu data
de 01.03.2019 și se reține dreptul la alocație pe luna februarie pentru BOLEA ELENA
MARIA cu domiciliul în localitatea Daia Română nr. 298 A judeţul Alba, cod numeric
personal 2900527014661, pentru motivul că persoana în cauză depășește veniturile
stabilite de lege.
Daia

Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
persoanei în cauză;
Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba;
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
Un exemplar la dosar.
Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare.
Română 08.02.2019
PRIMAR
Nr. 34
HĂPRIAN VISARION
Avizat pentru legalitate
Secretar Damian Visalon

DV/DV. ex. 4. II/ B/ 1.

pag. 1 din 1

