
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind revocarea dispoziţiei nr. 45/23.02.2018 privind acordarea 
alocaţiei pentru susţinerea familiei, familiei Florea Dumitru

G avril Pardău. primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Avân d  în vedere:

- dosarul nr. 1 121/23.02.2018 pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei al titularului 
Florea Dum itru;

- referatul nr. 3341/23.05.2018 întocmit de persoana cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului Com unei;

-adresa nr. 11516/23.05.2018 emisă de către Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială 
Suceava;

- prevederile a rt.l. art. 2, art. 5, art.16, art. 17  şi art. 32 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia 
pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul arî.63, alin. ( I )  lit.„d ” , alin.(5) lit. „ a , , ,  art.68 a lin .(l)  şi art. 115 a lin .(l), lit.’Y ’ din 
Legea n r.2 15/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;

D I S P U N :

Art.l. Se revocă dispoziţia nr. 45/23.02.2018 privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea 
familiei, familiei Florea Dum itru deoarece concubina Pavel luliana Lenuţa beneficază de prestaţii sociale 
în judeţul laşi.

Art.2. C u  ducere la îndeplinire a prezentei Dispoziţii se încredinţează doamna Dorofteiesei 
Mihaela, referent asistent social la Primăria comunei Coşna, pentru comunicare factorilor interesaţi.

Art. 3. Prezenta va fi comunicată de secretarul comunei Coşna, Instituţiei Prefectului, judeţul 
Suceava, pentru controlul de legalitate, în termenul prevăzut de lege.



ROM ÂNIA 
JU D EŢU L SUCEAVA 
PRIM Ă RIA  COM UNEI 

COŞNA
COMPARTIMENTUL DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
primariacosna o \ ahoo.com 

Nr. 3413 din 23.05.2018

A probat,

REFERAT

Subsemnata, Dorofteiesei Mihaela -referent cu atribuţii de asistenţă 
socială la Primăria comunei Coşna, analizând dosarul nr. 1121/23.02.2018 al 
familiei Florea Dumitru, depus pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea 
familiei şi adresa AJPIS Suceava nr. 11516/23.05.2018, prin care ne aduce la 
cunoştinţă faptul că dosarul al cărui titular este Florea Dumitru nu a putut fi pus 
în plată deoarece concubina Pavel luliana Lavinia beneficiază de prestaţii sociale 
în judeţul Iaşi şi nu s-a lacut transfer de CNP în termenul prevăzut de lege, aduc 
la cunoştinţă necesitatea revocării dispoziţiei de acordare alocaţie pentru 
susţinerea familiei, familiei Florea Dumitru.

Faţă de aceste aspecte va rugam să a analiza şi dispune emiterea dispoziţiei 
privind revocarea dispoziţiei nr. 45/23.02.2018 de acordare a alocaţiei pentru 
susţinerea familiei Florea Dumitru.

R EFER EN T, 
Dorofteiesei M ihaela

Domnului primar al comunei Coşna


