
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 
              COMUNA COAŞ 

437282, Coas, Str. Ion Popescu de Coas Nr.34, Tel:0262286233/Fax:0262286144 
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  PRIMAR 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         
DISPOZIŢIA NR.17 
     din 25.03.2021 

privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei  pentru sustinerea familiei  
 
 
Primarul Comunei Coaş; 
Avand in vedere: 

- cererea- declaratia pe proprie raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala insotita de actele 
doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia prin care d-nul Firizan Cosmin- 
Sorin  avand CNP 1860922245068 domiciliul in Comuna Coas, Localitatea Coas, str. Valea Podurilor  nr. 3 B, Judetul 
Maramures, solicita acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei; 

- situatia rezultata din ancheta sociala efectuata in data de 17.03.2021  de catre d-na Bran Mihaela Adela 
din cadrul Compartimentului de asistenta sociala al aparatului de specialitate al primarului Comunei Coas  in 
vederea verificarii indeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei; 

-referatul cu nr. 895/19.03.2021 prin care se arata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru 
stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei d-nului  Firizan Cosmin- Sorin  avand CNP 
1860922245068 domiciliul in Comuna Coas, Localitatea Coas, str. Valea Podurilor  nr. 3 B, Judetul Maramures, 

- prevederile art. 5 alin. (1,2), art.6 alin.(1,2) si art. 32 din Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru 
sutinerea familiei, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - prevederile art.10 alin. (1,2,3) si art. 16 din HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor  
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;  
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d) alin.(5) lit. a),  art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr. 
57/2019- Codul Administrativ; 
Emite prezenta  
                                                                                  DISPOZITIE: 
 

Art.1. Incepand cu data de  01.04.2021  se stabileste dreptul la alocatia pentru sustinerea familiei in cazul 
reprezentantului familiei d-nul Firizan Cosmin- Sorin  avand CNP 1860922245068 domiciliul in Comuna Coas, 
Localitatea Coas, str. Valea Podurilor  nr. 3 B, Judetul Maramures in cuantum de 82  lei/luna pentru  1 copil:  

- Firizan Cosmin- Denis- Catalin avand  CNP 5210129245041; 
Art.2. Alocatia pentru sustinerea familiei in suma de  82 lei /luna si se plateste de catre AJPIS Maramures 

prin mandat postal, sau, dupa caz, in cont curent personal sau cont de card. 
Art.3. Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei are obligatia de a comunica in scris primarului orice 

modificare intervenita la componenta familiei si a veniturilor realizate de membrii acesteia ce se iau in calcul la 
acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei in termen de maximum 10 zile de la data la care a intervenit modificarea. 

Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată in termen de 30 de zile de la comunicare la primarul comunei iar 
în cazul în care sunteti nemulţumit de soluţionarea contestaţiei dispoziţia poate fi atacată  potrivit prevederilor Legii 
contenciosului  administrativ. 
 Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică la: 

- Instituţia Prefectului – judeţul Maramureş; 
- A.J.P.I.S. Maramureş; 
- Compartimentul Asistenţă Socială; 
- D-nul Firizan Cosmin- Sorin;  
- Dosar dispozitii. 

 
PRIMAR                                                                              CONTRASEMNEAZA                 

    ACHIM CALIN- VASILE                                                                                           pentru legalitate              
                                                  SECRETAR GENERAL AL  UAT  

                                                                                                            AUGUSTIN  AURICA 



 
 


