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ROMÂNIA  
JUDEŢUL COVASNA  
COMUNA ZĂBALA  

 
 

 

DISPOZIȚIA NR.19 / 2021 

Privind modificarea cuantumului la alocaţia pentru susţinerea familiei și încetarea dreptului la 

ajutor social numitei Mate  Eva 

 

             Primarul comunei Zăbala,judeţul Covasna, 
Având în vedere referatul cu numărul 384 /2021 prin care se  propune emiterea unei 

dispoziţii de modificare a cuantumului la alocaţia pentru susţinerea familiei și incetarea 
dreptului de acordare la ajutor social pentru numita Mate  Eva, cu domiciliul în comuna 
Zăbala ,  numărul 181 din  Judeţul Covasna , 

Având în vedere  ancheta socială efectuată la data de 25.01.2021 , de către comisia 
constituită potrivit prevederilor Legii nr.277/2010 , 
           În baza prevederilor art. 141 alin.(6) şi art.20 alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
          Potrivit Hotărârii Guvernului nr.1.291/2012 pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de  aplicarea prevederilor Legii nr.416/02001 privind venitul minim 
garantat,aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, a Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul 
şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului ,aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.52/2011,şi pentru modificarea 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 Legii nr.61/1993 privind alocaţia de 
stat pentru copii , precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a 
alocaţiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.577/2008 , inclusiv 
Ordonanța de Urgență nr.93 din 2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a 
acordarii unor beneficii de asistență socială , precum și pentru stabilirea unor măsuri 
bugetare pentru acestea în anul 2016.     
           În conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) lit. a şi alin. (2) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, 
           În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b și art.199 alin 2  din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, 
 

D I S P U N E 
 

             Art. 1. Începând cu luna februarie 2021 , se modifică cuantumul la alocaţia pentru 
susţinerea familiei numitei Mate Eva, având CNP 2760630140317, cu domiciliul în comuna 
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Zăbala,  numărul 181, din Judeţul Covasna  , de la suma de 107 lei la suma de 102 lei , 
pentru o persoana ce are în întreținere un  copil minor . 

 Art. 2. Începând cu luna februarie 2021 încetează dreptul de acordare a ajutorului 
social familiei numitei Mate Eva, având CNP 2760630140317, cu domiciliul în comuna 
Zăbala, numărul 181, din Judeţul Covasna  drept acordat prin dispoziția Primarului 
comunei Zabala cu numărul 114/2018. 
             Art.3. Cu transmiterea acesteia la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie  
Socială a judeţului Covasna, precum şi beneficiarilor, la termenele prevăzute de lege, se 
însărcinează dna. Csaszar Paula-Lăcrămioara, inspector în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 
 
 
Zăbala, la 29  ianuarie  2021. 
 
 
               PRIMAR,        CONTRASEMNEAZĂ, 

FEJÉR LEVENTE      SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                        BARABÁS  RÉKA 
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PRIMĂRIA ZĂBALA 
JUDEŢUL COVASNA  
Nr.384/29.01.2021. 
 
 

 

 

 

R E F E R A T 

 

 

 

      Având în vedere că a crescut venitul familiei numitei Mate  Eva, având 

CNP2760630140317  cu domiciliul în comuna Zăbala , numărul 181 , propunem emiterea 

unei dispoziții privind modificarea cuantumului  alocației pentru susţinerea familiei, de la 

suma de 107 lei la suma de 102 lei , pentru o persoană ce are în întreținere un copil minor 

și încetarea dreptului la ajutor social  începând cu luna februarie 2021. 

                Zăbala la 29 ianuarie 2021. 

 

 

 

INSPECTOR 

CSASZAR PAULA-LĂCRĂMIOARA 

 


