
R O M Â N I A 
JUDEȚUL VÂLCEA 

COMUNA ȘIRINEASA 
-P R I M A R- 

   

DISPOZIȚIA nr.115 
           Privitor la: - încetarea alocatiei pentru susținerea familiei, reprezentantului 
familiei ISMANĂ LAVINIA-DANIELA, CNP _____________, începând cu data de 
01.10.2022; 

 
 

Primarul comunei Șirineasa, județul Vâlcea; 
Văzând referatul nr.4897 din 30.09.2022, întocmit de compartimentul de asistență 

socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei prin care se propune 
încetarea  alocației pentru susținerea familiei reprezentantului familiei ISMANĂ 
LAVINIA-DANIELA, CNP_____________, deoarece depășește venitul lunar stabilit 
prin lege, începând cu data de 01.10.2022; 

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. 65/2014 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, modificată,  art.14, alin.2, art.16, alin.1,  art. 25, art. 28, alin.3 din 
Legea nr.277/2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  

În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1), lit. b din O.U.G. nr.57/2019, prvind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Emite următoarea: 
                                      D I S P O Z I Ţ I E  

 
Art.1.- Începând cu data de 01.10.2022, încetează alocaţia pentru susținerea 

familiei cu doi copii reprezentantei familiei cu doi părinți, ISMANĂ LAVINIA-
DANIELA, CNP _____________, din comuna Șirineasa, judetul Vâlcea, în cuantum de 
158 lei, deoarece depășește venitul lunar stabilit prin lege.   

Art.2 - În caz de nemulțumire, dispoziția poate fi atacată în termen de 30 zile de la 
comunicare la Tribunalul Vâlcea, ca instanță de Contencios Administrativ, potrivit Legii 
nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ.  

Art.3.- Prezenta dispoziție va fi dusă la îndeplinire de compartimentul asistență 
socială și autoritate tutelară care o va comunica în termen de 5 zile Directorului Agenției 
Județene pentru Prestații Sociale Vâlcea și reprezentantului familiei ISMANĂ 
LAVINIA-DANIELA, iar secretarul genaral al comunei o va comunica Instituției 
Prefectului, județul Vâlcea, pentru controlul de legalitate. 

 
ȘIRINEASA, 03 octombrie 2022 

 
 

Primar,                                                               Contrasemnează  pentru legalitate, 
                                                                                             Secretar general comună, 
 
     Ion STREINU                                                               jurist Paul Gh.POPESCU        
            

Nr.ex.-5;Tehn.red.-P.G.P.;               


