
 

 

 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind stabilirea debitului, derivat din dreptul de alocaţie de susţinere a familiei, în 

sarcina domnului Nica Ion 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, județul 

Neamț, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 277 din 24.12.2010 privind acordarea alocaţiei de 

susţinere a familiei, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Anexei nr. 3 la H.G. 

nr. 778 din 09.10.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea 

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

privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 920/2011; 

Analizând: Dispoziția Primarului nr. 221 din 22.11.2019 privind încetarea dreptului de 

alocație de susținere a familiei pentru familia numitului Nica Ion, începând cu data de 01.12.2019 

prin care i s-a stabilit si debitul în cuantum de 750 lei pentru lunile iulie-noiembrie 2019, 

Matricola autovehicule valabilă la data de 31.12.2019 emisă de Comuna  Bicazu Ardelean din 

cuprinsul căreia se observă că Nica Ion a dobândit la data de 28.11.2018 al doilea autoturism, 

Tabelul comunicat prin e-mail de A.J.P.I.S. Neamț și inregistrat la Primăriei comunei Bicazu 

Ardelean sub nr. 2805 din 31.03.2021 privind sesizarea cu suspiciunile de recuperare pentru 

drepturile de alocaţie de susţinere încasate necuvenit, precum și referatul nr. 3228 din 15.04.2021 

al responsabilului cu activitatea de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Bicazu Ardelean din care rezultă că se impune constituirea debitului derivat din dreptul 

de alocaţie de susţinere a familiei, în sarcina domnului Nica Ion, diferențiat, în cuntum de 300 

lei pentru perioada noiembrie – decembrie 2018 și în cuantum de 900 lei pentru perioada ianuarie 

– iunie 2019 deoarece a încasat alocaţia de susţinere a familiei deși dobândise al doilea 

autoturism; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a), precum și a art. 196 alin. 

(1) lit. b) art. 197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

DISPUN: 

 

Art.1 – (1)  Se stabilește în sarcina domnului Nica Ion, CNP 1760630270012, debitul în 

valoare de 1200 lei, derivat din dreptul de alocaţie de susţinere a familiei, motivat de faptul că 

acesta a încasat alocaţia de susţinere a familiei deși dobândise al doilea autoturism. 

(2) Debitul stabilit la alin. (1) se defalcă, după cum urmează: 

a) 300 lei pentru perioada noiembrie – decembrie 2018; 

b) 900 lei pentru perioada ianuarie – iunie 2019. 
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(3) Pentru lunile iulie-noiembrie 2019, debitul în cuantum de 750 lei a fost stabilit prin 

Dispoziția Primarului nr. 221 din 22.11.2019.  

(4) Recuperarea debitului se face conform art. 34 alin. (2) din Legea nr. 277/2010 

privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, modificată și completată. 

Art.2 Responsabilul cu activitatea de asistență socială va comunica  prezenta dispoziţie 

reprezentantului familiei precum şi Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspectie Socială Neamţ.        

Art.3 Prezenta dispozitie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului  

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare. 

Art.4 - (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei dispoziții autorităţilor şi persoanelor interesate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă, 

Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea prezentei 

dispoziții în Monitorul Oficial Local pe site-ul https://comunabicazuardelean.ro/dispozitiile-

primarului-2/. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

 

                                                                                    Avizat pentru legalitate, 

Nr. 57 din 15.04.2021                                                     Secretar General, Jolteag Gicuța 
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