
 

România 

Județul Constanța 

Primarul comunei Ion Corvin  

 

 

DISPOZIŢIA nr. 264 
din 29 noiembrie 2022 

privind modificarea nr.de beneficiari ai dreptului  

  alocației pentru susținerea familiei 

POPESCU MARCEL   

 
 

          Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) prevederile O.U.G. nr. 65/2014 privind modificarea unor acte normative, 

d) prevederile Cap. II, art. nr.24 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea 

familiei și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr. 38/2011. 

Ținând cont de: 

- cererea și declarația pe propria răspundere a domnului POPESCU MARCEL pentru  

modificarea cererii de acordare a dreptului alocației pentru susținerea familiei înregistrată la 

Primăria Comunei Ion Corvin sub nr.205/26.10.2022, precum și ancheta socială emisă de 

compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Ion Corvin, 

            În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 
 

 

PRIMARUL  COMUNEI  ION CORVIN emite următoarea dispoziție: 
 

 

            Art. 1. Începând cu luna noiembrie 2022, se modifică nr.de membri beneficiari ai 

alocaţiei pentru susţinerea familiei Popescu Marcel având CNP 1840404131456, cu domiciliul în 

localitatea Viile, comuna Ion Corvin, judeţul Constanța, de la 4 copii la 3 copii, se modifică 

cuantumul alocaţiei de la 345 lei la 259 lei, întrucât fiica Popescu Ana Maria a împlinit vârsta de 

18 ani.  

           

           Art. 2. Împotriva prezentei dispoziţii se poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la 

comunicare. 

        

          Art. 3. Secretarul general al comunei va comunica prevederile prezentei dispoziții 

Instituției Prefectului – Judeţul Constanța iar serviciul asistență socială către Agenția Județeană 

Pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, domnului Popescu Marcel precum și tuturor factorilor 

interesaţi. 
 

 
   PRIMARUL COMUNEI ION CORVIN, 

 

 …………………………….……… 

                   Tudorița FLOROS 

Contrasemnează: 

SECRETAR GENERAL, 

 

 ………………….……… 

Cristian IACOBOAIA 

Vasile PANDELE 


