
ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA

PRIMAR
DISPOZIȚIA

Nr.^din 31.08.2022

Privind: încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordata doamnei/ului IVAN 
NICOLETA cu   , domiciliat in comuna Șutești ,Sat M.Kogalniceanu , str. 
Orhideelor ,nr.2O, Județul Braila
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere:

-ancheta sociala efectuata in data de 26.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala ;
-adresa AJPIS Braila nr. 20288/16.08.2022 privind veniturile realizate 
-dispozițiile art. 25 din Legea 277/2010. privind alocația pentru susținerea familiei, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. 
nr.38/2011, cu modificările si completările ulterioare;
- referatul compartimentului de specialitate
în temeiul art. 196 alin I lit (b) si alin . 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE

Art. 1 începând cu luna AUGUST anul 2022 inceteaza dreptul la alocația pentru 
susținerea familiei acordata doamnei/ului IVAN NICOLETA avand CNP 

 cu domiciliul in comuna Șutești, Sat M.kogalniceanu , str.Orhideelor , nr. 
20 , Județ Braila din următorul motiv :

- Familia depășește venitul net de 55 7 lei/membru de familie.

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi 
comunicata titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru 
Prestații Sociale Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, 
potrivit prevederilor Legii contenciosului dministrativ nr.554/2004, cu modificările si 
completările ulterioare.



Nr. 341din 31.08.2022

Privind: încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordata doamnei/ului 
DANCIU IULIANA cu   , domiciliat in comuna Șutești , Județul Braila 
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere:

-ancheta sociala efectuata in data de 26.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala ;
-adresa AJPIS Braila nr. 20288/16.08.2022 privind veniturile realizate 
-dispozițiile art. 25 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. 
nr.38/2011, cu modificările si completările ulterioare;
- referatul compartimentului de specialitate
în temeiul art.196 alini lit (b) si alin . 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE:

Art, 1 începând cu luna AUGUST anul 2022 inceteaza dreptul la alocația pentru 
susținerea familiei acordata doamnei/ului DANCIU IULIANA avand CNP 

 cu domiciliul in comuna Șutești , Județ Braila din următorul motiv :

- Familia depășește venitul net de 557 lei/membru de familie.

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi 
comunicata titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru 
Prestații Sociale Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, 
potrivit prevederilor Legii contenciosului dministrativ nr.554/2004, cu modificările si 
completările ulterioare.



Nr. 340 din 31.08.2022

Privind: încetarea dreptului Ia alocația pentru susținerea familiei acordata doamnei/ului 
BLANARU MARIUS cu   , domiciliat in comuna Șutești ,Sat
M.Kogalniceanu , str.Islazului ,nr.3O, Județul Braila
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere:

-ancheta sociala efectuata in data de 26.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala ;
-adresa AJPIS Braila nr. 20288/16.08.2022 privind veniturile realizate
-dispozițiile art. 25 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. 
nr.38/2011, cu modificările si completările ulterioare;
- referatul compartimentului de specialitate
în temeiul art. 196 alin I lit (b) si alin . 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE:

Art. 1 începând cu luna AUGUST anul 2022 inceteaza dreptul la alocația pentru 
susținerea familiei acordata doamnei/ului BLANARU MARIUS avand CNP 

 cu domiciliul in comuna Șutești, Sat M.kogalniceanu , str.Islazului, nr.30, 
Județ Braila din următorul motiv :

- Familia depășește venitul net de 557 lei/membru de familie.

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi 
comunicata titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru 
Prestații Sociale Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, 
potrivit prevederilor Legii contenciosului dministrativ nr.554/2004, cu modificările si 
completările ulterioare.



Privind: modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordata 
doamnei/ ului TOICA MARIA   din Județul Braila, Comuna Șutești, str. 
Constantinesti , nr. 11
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere:

-adresa AJPIS Braila nr. 18514/25.07.2022 privind comunicarea absentelor nemotivate din sem.II an 
școlar 2021-2022
-cererea si declarația pe propria răspundere nr.413/24.08.2022, privind modifcarea numărului de copii 
eligibili la stabilirea alocației pentru susținerea familiei , referatul de aprobare al persoanei 
responsabile din cadrul Compartimentului de asistenta sociala;
-ancheta sociala efectuata in data de 25.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala
-dispozițiile art.2 alin.(3). art.5 alin.(l) lit.b), art. 9-11, art.13, art.16-19, art. 23, art. 35 alin.(3) si art. 
41 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. nr.38/2011, 
cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 196 alin 1 lit .(b) si alin 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
DISPUNE

Art. 1 începând cu luna August anul 2022 se modifica cuantumul alocației pentru 
susținerea familiei doamnei/ ului TOICA MARIA   cu domiciliul in comuna 
Șutești, str. Constantinesti, nr.l 1 Județul Braila, de la 225 lei la 113 lei, din următorul motiv :

Elevul Toica Andrei lonut a Înregistrat 38 absente nemotivate in sem II an școlar 
2021-2022

Nr.crt. Numele si Prenumele CNP Părinte /Copil
1 TOICA MARIA Părinte
2 TOICA DANIEL Copil eligibil
3 TOICA ANDREI IONUT Copil neeligibil

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata 
titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale 
Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit 
prevederilor Legii contenciosului Idministrative nr.554/2004, cu modificările si completările 
ulterioare.



Nr. din 30.08.2022

Privind: încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordata doamnei/ului 
CEAMA DUMITRU DORU cu   , domiciliat in comuna Șutești , Str. 
Tineretului nr. 22 , Județul Braila
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere:

-ancheta sociala efectuata in data de 25.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala ;
-adresa AJPIS Braila nr. 18514/25.07.2022 privind absentele nemotivate din sem.II an 
școlar 2021-2022
-dispozițiile art. 25 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. 
nr.38/2011, cu modificările si completările ulterioare;
- referatul compartimentului de specialitate
//? temeiul art. 196 alin 1 lit (b) si alin . 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE:

Art. 1 începând cu luna AUGUST anul 2022 inceteaza dreptul la alocația pentru 
susținerea familiei acordata doamnei/ului CEAMA DUMITRU DORU avand CNP 

 cu domiciliul in comuna Șutești, Str. Tineretului ,nr.22 , Județ Braila din 
următorul motiv :

- Eleva Ceama Laura a înregistrat 26 absente nemotivate in sent II an școlar 
2021-2022 .In dosar nu mai sunt copii eligibili.

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi 
comunicata titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru 
Prestații Sociale Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, 
potrivit prevederilor Legii contenciosului dministrativ nr.554/2004, cu modificările si 
completările ulterioare.



Nr. M>din 30.08.2022

Privind: Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordata doamnei/ului 
COMAN VALENTINA GEORGIANA cu   , domiciliat in comuna Șutești 
Str. Scolii nr. 33 , Județul Braila
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere:

-ancheta sociala efectuata in data de 26.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala ;
-adresa AJPIS Braila nr. 18514/25.07.2022 privind absentele nemotivate din sent.II an 
școlar 2021-2022
-dispozițiile art. 25 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. 
nr.38/2011, cu modificările si completările ulterioare;
- referatul compartimentului de specialitate
în temeiul art.196 alin 1 lit (b) si alin . 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE:

Art. 1 Începând cu luna AUGUST anul 2022 inceteaza dreptul la alocația pentru 
susținerea familiei acordata doamnei/ului COMAN VALENTINA GEORGIANA avand 

 cu domiciliul in comuna Șutești, Str. Scolii ,nr.33 , Județ Braila din 
următorul motiv :

- Elevul Bucataru Marius a înregistrat 26 absente nemotivate in sem II an 
școlar 2021-2022 .In dosar nu mai sunt copii eligibili.

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi 
comunicata titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru 
Prestații Sociale Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, 
potrivit prevederilor Legii contenciosului dministrativ nr.554/2004, cu modificările si 
completările ulterioare.



Nr. din 30.08.2022

Privind: încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordata doamnei/ului 
BACIU GIG EL cu   , domiciliat in comuna Șutești Str. Narciselor nr. 
96A, Județul Braila
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere:

-ancheta sociala efectuata in data de 25.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala ;
-adresa AJPIS Braila nr. 18514/25.07.2022 privind absentele nemotivate din sem.II an 
școlar 2021-2022
-dispozițiile art. 25 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. 
nr.38/2011, cu modificările si completările ulterioare;
- referatul compartimentului de specialitate
în temeiul art.196 alin 1 lit (b) si alin . 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE:

Art. 1 începând cu luna AUGUST anul 2022 inceteaza dreptul la alocația pentru 
susținerea familiei acordata doamnei/ului BACIU GIGEL avand    
domiciliul in comuna Șutești, Str. Narciselor ,nr.96A , Județ Braila din următorul motiv :

- Elevul Baciu Leonard a înregistrat 34 absente nemotivate in sem II an școlar 
2021-2022 .In dosar nu mai sunt copii eligibili.

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi 
comunicata titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru 
Prestații Sociale Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, 
potrivit prevederilor Legii contenciosului dministrativ nr.554/2004, cu modificările si 
completările ulterioare.



Privind: modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordata 
doamnei/ ului COMAN VIORICA   din Județul Braila, Comuna Șutești, 
str. Zambilelor , nr. 64
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere: 

-adresa AJPIS Braila nr. 18514/25.07.2022 privind comunicarea absentelor nemotivate din sem.ll an 
școlar 2021-2022
-cererea si declarația pe propria răspundere nr.405/23.08.2022. privind modifcarea numărului de copii 
eligibili la stabilirea alocației pentru susținerea familiei si referatul de aprobare al persoanei 
responsabile din cadrul Compartimentului de asistenta sociala;
-ancheta sociala efectuata in data de 25.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala
-dispozițiile art.2 alin.(3). art.5 alin.(l) lit.b), art. 9-11, art. 13, art. 16-19, art. 23, art. 35 alin.(3) si art. 
41 din Legea 277/2010. privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. nr.38/2011, 
cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin 1 lit .(b) si alin 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
DISPUNE

Art. 1 începând cu luna August anul 2022 se modifica cuantumul alocației pentru 
susținerea familiei doamnei/ ului COMAN VIORICA CNP 2840309091270 cu domiciliul in comuna 
Șutești, str. Zambilelor , nr.64 Județul Braila. de la 345 lei la 259 lei . din următorul motiv :

Elevii Coman Marius Andrei,Coman Mirela Florentina , Coman Nicolae Gabriel au 
înregistrat peste 20 absente nemotivate in sem.ll an școlar 2021-2022

Nr.crt. Numele si Prenumele Părinte /Copil
1 COMAN VIORICA Părinte
2 COMAN PETRICA Părinte
3 COMAN MARIUS ANDREI Copil neeligibil
4 COMAN MIRELA FLORENTINA Copil neeligibil
5 COMAN NICOLAE GABRIEL Copil neeligibil
6 COMAN VLADUT Copil eligibil
7 COMAN ALEXANDRA

GEORGIANA
Copil eligibil

8 COMAN NICOLAS MARIAN Copil eligibil
Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata 

titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale 
Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit 
prevederilor Legii contenciosului Idministrative nr.554/2004, cu modificările si completările 
ulterioare.



ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA

PRIMAR
DISPOZIȚIA

Nr. din 30.08.2022
Privind: modificarea copiilor eligibili la acordarea dreptului la alocația pentru

susținerea familiei stabilita doamnei/ ului TIUTIU CATALIN   din
Județul Braila, Comuna Șutești, Str.Ficusului, nr.32
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI , JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere:

-cererea nr. 10/16.08.2022 privind modificarea copiilor eligibili la acordarea alocației pentru 
susținerea familiei ;
-ancheta sociala efectuata in data de 25.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala si adresa AJPIS BRAILA Nr. 18514/25.07.2022 privind comunicarea absentelor 
nemotivate din sent II an școlar 2021-2022
-dispozițiile art.2 alin.(3), art.5 alin.(l) lit.b), art. 9-11, art. 13, art. 16-19, art. 23, art. 35 alin.(3) si art. 
41 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. nr.38/201 I. 
cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 196 alin 1 lit .(b) si alin 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
DISPUNE

Art. 1 (1) începând cu luna August 2022 se modifica copiii eligibili pentru acordarea 
dreptului la alocația pentru susținerea familiei stabilita doamnei/ ului TIUTIU CATALIN CNP 
1850406093225 cu domiciliul in comuna Șutești ,Str. Ficusului ,nr.32 Județul Braila, din următorul 
motiv;

-Copilul Tiutiu Alin Marian a înregistrat 24 absente nemotivate in sem.ll an școlar 2021- 
2022 .

(2) Cuantumul alocației pentru susținerea familiei nu se modifica ramane la același nivel de
345 lei.
Nr.crt Nume Prenume Parinte/Copil
1 TIUTIU CATALIN Părinte
2 TIUTIU VIORICA Părinte
3 TIUTIU MADALINA Copil eligibil
4 TIUTIU ALIN MARIAN Copil neeligibil
5 TIUTIU VALENTIN Copil eligibil
6 TIUTIU ALEXANDRU Copil eligibil
7 TIUTIU ANDREEA ELENA Copil eligibil

Art.2 (1) Titularul dreptului la alocația pentru susținerea familiei are obligația ca in termen 
de maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea sa comunice in scris Serviciului Public 
de Asistenta Sociala orice modificare cu privire la domiciliu, venituri si/sau la numărul membrilor 
familiei.

Art. 3 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata 
titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale 
Braila. pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 4 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit 
prevederilor Legii contenciosului Idministrative nr.554/2004, cu modificările si completările 
ulterioare.



ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA 

PRIMAR
DjȘPOZITI A

Nr. 33 3 din 30.08.2022

Privind: modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordata 
doamnei/ ului POENARU MARIANA GEANINA   din Județul Braila, 
Comuna Șutești, str. Caisului , nr. 37
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere: 

-adresa AJPIS Braila nr. 18514/25.07.2022 privind comunicarea absentelor nemotivate din sem.II an 
școlar 2021-2022
-cererea si declarația pe propria răspundere nr.499/23.08.2022, privind modifcarea numărului de copii 
eligibili la stabilirea alocației pentru susținerea familiei si referatul de aprobare al persoanei 
responsabile din cadrul Compartimentului de asistenta sociala;
-ancheta sociala efectuata in data de 25.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala
-dispozițiile art.2 alin.(3), art.5 alin.(l) lit.b), art. 9-11, art.13, art. 16-19, art. 23, art. 35 alin.(3) si art. 
41 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. nr.38/2011, 
cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.196 alin 1 lit .(b) si alin 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 
DISPUNE

Art. 1 începând cu luna August anul 2022 se modifica cuantumul alocației pentru 
susținerea familiei doamnei/ ului POENARU MARIANA GEANINA CNP 2950813090035 cu 
domiciliul in comuna Șutești, str. Caisului , nr.37 Județul Braila, de la 158 lei la 79 lei , din 
următorul motiv :

Eleva Vasile Elena Maria a înregistrat 70 absente nemotivate in sem.II an școlar 
2021-2022

Nr.crt. Numele si Prenumele Părinte /Copil
1 POENARU MARIANA GEANINA Părinte
2 VASILE NICUSOR Părinte
3 VASILE ELENA MARIA Copil neeligibil
4 VASILE DEMIR IONUT Copil eligibil

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata 
titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale 
Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit 
prevederilor Legii contenciosului Idministrative nr.554/2004. cu modificările si completările 
ulterioare.



ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA 

PRIMAR
DISPOZIȚIA

Nr. din 30.08.2022

Privind: modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordata 
doamnei/ ului BACIU VIOREL   din Județul Braila, Comuna Șutești, str. 
Ficusului, nr. 2
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere:

-adresa AJPIS Braila nr. 18514/25.07.2022 privind comunicarea absentelor nemotivate din sem.ll an 
școlar 2021-2022
-cererea si declarația pe propria răspundere nr.527/16.08.2022, privind modifcarea numărului de copii 
eligibili si a membrilor de familie la stabilirea alocației pentru susținerea familiei , referatul de 
aprobare al persoanei responsabile din cadrul Compartimentului de asistenta sociala:
-ancheta sociala efectuata in data de 18.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala
-dispozițiile art.2 alin.(3), art.5 alin.(l) lit.b), art. 9-11, art.13, art.16-19, art. 23, art. 35 alin.(3) si art. 
41 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. nr.38/2011, 
cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin 1 lit .(b) si alin 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
DISPUNE

Art. I începând cu luna August anul 2022 se modifica cuantumul alocației pentru 
susținerea familiei doamnei/ ului BACIU VIOREL CNP 1820809090051 cu domiciliul in comuna 
Șutești, str. Ficusului , nr.2 .Județul Braila, de la 173 lei la 87 lei , din următorul motiv :

Eleva Baciu Aurelia Sidonia a înregistrat 310 absente nemotivate in sem.ll an școlar 
2021-2022
Fiul Baciu Nelu nu se mai afla in intretinerea familiei.

Nr.crt. Numele si Prenumele Părinte /Copil
1 BACIU VIOREL Părinte
2 BACIU LUMINIȚA Părinte
3 BACIU VALENTIN Copil neeligibil
4 BACIU AURELIA SIDONIA Copil neeligibil
5 BACIU SILVIU IONUT Copil eligibil

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata 
titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale 
Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art, 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit 
prevederilor Legii contenciosului Idministrative nr.554/2004, cu modificările si completările 
ulterioare.



Privind: modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordata 
doamnei/ ului CEAMA FLORENTINA   din Județul Braila, Comuna 
Șutești, str. Tineretului , nr. 35
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere: 

-adresa AJP1S Braila nr. 18514/25.07.2022 privind comunicarea absentelor nemotivate din sem.II an 
școlar 2021-2022
-cererea si declarația pe propria răspundere nr.l 159/523/23.08.2022, privind modifcarea numărului de 
copii eligibili si a membrilor de familie la stabilirea alocației pentru susținerea familiei , referatul de 
aprobare al persoanei responsabile din cadrul Compartimentului de asistenta sociala;
-ancheta sociala efectuata in data de 26.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala
-dispozițiile art.2 alin.(3), art.5 alin.(l) lit.b), art. 9-11, art.13, art.16-19, art. 23, art. 35 alin.(3) si art. 
41 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. nr.38/2011, 
cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin 1 lit .(b) si alin 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
DISPUNE

Art. 1 începând cu luna August anul 2022 se modifica cuantumul alocației pentru 
susținerea familiei doamnei/ ului CEAMA FLORENTINA CNP 2970905093225 cu domiciliul in 
comuna Șutești, str. Tineretului , nr.35 Județul Braila, de la 225 lei la 113 lei, din următorul motiv

Elevul Ceama Mario Nicusor a înregistrat 21 absente nemotivate in sem II an școlar 
2021-2022

Nr.crt. Numele si Prenumele Părinte /Copil
1 CEAMA FLORENTINA Părinte
2 CEAMA MAR1O NICUSOR Copil neeligibil
3 CEAMA MARIA MARCELA Copil eligibil

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata 
titularului, in termen de 5 zile de Ia emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale 
Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit 
prevederilor Legii contenciosului Idministrative nr.554/2004, cu modificările si completările 
ulterioare.



Nr. 'fâO din 30.08.2022

Privind: încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordata doamnei/ului 
GHELASE STEFAN cu   , domiciliat in comuna Șutești ,Str. 
Trandafirului nr. 32 , Județul Braila
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere:

-ancheta sociala efectuata in data de 18.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala ;
-adresa AJPIS Braila nr. 18514/25.07.2022 privind comunicarea absentelor nemotivate din 
sem.II an școlar 2021-2022
-dispozițiile art. 25 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. 
nr.38/2011, cu modificările si completările ulterioare;
- referatul compartimentului de specialitate
în temeiul art. 196 alin 1 lit (b) si alin . 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE:

Art. 1 Începând cu luna AUGUST anul 2022 inceteaza dreptul la alocația pentru 
susținerea familiei acordata doamnei/ului GHELASE STEFAN avand CNP 

cu domiciliul in comuna Șutești,Str. Trandafirului nr. 32, Județ Braila din 
următorul motiv :

- Elevul Ghelase Ionel a înregistrat peste 20 absente nemotivate fapt pentru care 
familia nu mai deține copii eligibili.

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi 
comunicata titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru 
Prestații Sociale Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, 
potrivit prevederilor Legii contenciosului dministrativ nr.554/2004, cu modificările si 
completările ulterioare.



ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA

PRIMAR
DISPOZIȚIA

Nr. 5/5 din 30.08.2022

Privind: încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordata doamnei/ului 
LASCU IONEL c    , domiciliat in comuna Șutești ,Str. Zambilelor, nr 60 , 
Județul Braila
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere:

-ancheta sociala efectuata in data de 18.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala;
-adresa AJPIS Braila nr. 18514/25.07.2022 privind comunicarea absentelor nemotivate din 
sem.ll an școlar 2021-2022
-dispozițiile art. 25 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. 
nr.38/2011, cu modificările si completările ulterioare;
- referatul compartimentului de specialitate
în temeiul art. 196 alin 1 lit (b) si alin . 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE

Art. 1 începând cu luna AUGUST anul 2022 inceteaza dreptul la alocația pentru 
susținerea familiei acordata doamnei/ului LASCU IONEL cu   cu 
domiciliul in comuna Șutești,Str. Trandafirului nr. 32, Județ Braila din următorul motiv :

- Elevul Lascu Vasile a înregistrat peste 20 absente nemotivate fapt pentru care 
familia nu mai deține copii eligibili.

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi 
comunicata titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru 
Prestații Sociale Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fî atacata in termen de 30 zile de la comunicare, 
potrivit prevederilor Legii contenciosului dministrativ nr.554/2004, cu modificările si 
completările ulterioare.



Nr. din 30.08.2022

Privind: incetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordata doamnei/ului 
MOISE IONUT cu   , domiciliat in comuna Șutești ,Str. Ghioceilor, nr 47 , 
Județul Braila
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere:

-ancheta sociala efectuata in data de 24.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala ;
-adresa AJPIS Braila nr. 18514/25.07.2022 privind comunicarea absentelor nemotivate din 
sem.II an școlar 2021-2022
-dispozițiile art. 25 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. 
nr.38/2011, cu modificările si completările ulterioare;
- referatul compartimentului de specialitate
în temeiul art.196 alin I lit (b) si alin . 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE:

Art. I începând cu luna AUGUST anul 2022 inceteaza dreptul la alocația pentru 
susținerea familiei acordata doamnei/ului MOISE IONUT cu   cu 
domiciliul in comuna Șutești,Str. Ghioceilor, nr 47, Județ Braila din următorul motiv :

- Elevul Moise Bianca Daniela a înregistrat peste 20 absente nemotivate fapt 
pentru care familia nu mai deține copii eligibili.

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi 
comunicata titularului, in termen de 5 zile de ia emitere, precum si Agenției Județene pentru 
Prestații Sociale Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, 
potrivit prevederilor Legii contenciosului dministrativ nr.554/2004, cu modificările si 
completările ulterioare.



Nr. din 30.08.2022

Privind: încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordata doamnei/ului 
BUNEA IULIAN cu   , domiciliat in comuna Șutești ,sat M.Kogalniceanu, 
Str. Macului, nr 8, Județul Braila
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere:

-ancheta sociala efectuata in data de 25.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala;
-adresa AJPIS Braila nr. 18514/25.07.2022 privind comunicarea absentelor nemotivate din 
sem.II an școlar 2021-2022
-dispozițiile art. 25 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. 
nr.38/2011, cu modificările si completările ulterioare;
- referatul compartimentului de specialitate
In temeiul art.196 alin 1 lit (b) si alin . 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE:

Art. 1 începând cu luna AUGUST anul 2022 inceteaza dreptul Ia alocația pentru 
susținerea familiei acordata doamnei/ului BUNEA IULIAN cu   cu 
domiciliul in comuna Șutești,sat M.Kogalniceanu, Str.Macului , nr 8, Județ Braila din 
următorul motiv :

- Elevul Bunea lonut Catalin a înregistrat peste 20 absente nemotivate fapt 
pentru care familia nu mai deține copii eligibili.

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi 
comunicata titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru 
Prestații Sociale Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, 
potrivit prevederilor Legii contenciosului dministrativ nr.554/2004, cu modificările si 
completările ulterioare.



Privind: modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordata 
doamnei/ ului STANCIU MARIAN   din Județul Braila, Comuna Șutești, 
str. Dedulesti, nr 15
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere: 

-adresa AJPIS Braila nr. 18514/25.07.2022 privind comunicarea absentelor nemotivate din sem.ll an 
școlar 2021-2022
-cererea si declarația pe propria răspundere nr.377/16.08.2022, privind modifcarea numărului de copii 
eligibili la stabilirea alocației pentru susținerea familiei si referatul de aprobare al persoanei 
responsabile din cadrul Compartimentului de asistenta sociala;
-ancheta sociala efectuata in data de 18.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala
-dispozițiile art.2 alin.(3), art.5 alin.(l) lit.b), art. 9-11, art.13, art.16-19, art. 23, art. 35 alin.(3) si art. 
41 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. nr.38/2011, 
cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin 1 lit .(b) si alin 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE
Art. 1 începând cu luna August anul 2022 se modifica cuantumul alocației pentru 

susținerea familiei doamnei/ ului STANCIU MARIAN   cu domiciliul in 
comuna str. Dedulesti, nr 15, Județul Braila, de la 259 lei la 173 lei, din următorul motiv :

Elevul Stanciu David Razvan a înregistrat peste 20 absente nemotivate in sem.ll an 
școlar 2021-2022;

Nr.crt. Numele si Prenumele Părinte /Copil
1 STANCIU MARIAN Părinte
2 STANCIU N1COLETA Părinte
3 STANCIU MARIANA Copil eligibil
4 STANCIU DAVID RAZVAN Copil neeligibil
5 STANCIU DANIEL Copil eligibil

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata 
titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale 
Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit 
prevederilor Legii contenciosului Idministrative nr.554/2004, cu modificările si completările 
ulterioare.



ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA 

PRIMAR
D I S PO Z I T I A

Nr. ,^25 din 30.08.2022

Privind: modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordata 
doamnei/ ului ALI DAN   din Județul Braila, Comuna Șutești, str. 
Dedulesti, nr 22
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere: 

-adresa AJPIS Braila nr. 18514/25.07.2022 privind comunicarea absentelor nemotivate din sem.II an 
școlar 2021-2022
-cererea si declarația pe propria răspundere nr.275/22.08.2022, privind modifcarea numărului de copii 
eligibili la stabilirea alocației pentru susținerea familiei si referatul de aprobare al persoanei 
responsabile din cadrul Compartimentului de asistenta sociala;
-ancheta sociala efectuata in data de 24.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala
-dispozițiile art.2 alin.(3), art.5 alin.(l) lit.b), art. 9-11, art.13, art. 16-19, art. 23. art. 35 alin.(3) si art. 
41 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. nr.38/2011, 
cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 196 alin 1 lit ,(b) si alin 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE
Art. 1 începând cu luna August anul 2022 se modifica cuantumul alocației pentru 

susținerea familiei doamnei/ ului ALI DAN   cu domiciliul in comuna str. 
Dedulesti, nr 22. Județul Braila, de la 345 lei la 259 lei, din următorul motiv :

Elevul Aii Nicusor Samir a înregistrat peste 20 absente nemotivate in sem.II an 
școlar 2021-2022;

Nr.crt. Numele si Prenumele Părinte /Copil
1 ALI DAN Părinte
2 BACIU MARIA Părinte
3 ALI MIHAI VALI Copil neeligibil
4 BACIU BIANCA NARCISA Copil neeligibil
5 ALI NICUSOR SAMIR Copil neeligibii
6 BACIU RADU ROMEO Copil eligibil
7 ALI MARINELA ADELINA Copil eligibil
8 ALI LEO IONUT Copil eligibil

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata 
titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale 
Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art, 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit 
prevederilor Legii contenciosului 1 dm ini strati ve nr.554/2004, cu modificările si completările 
ulterioare.



ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA

PRIMAR
DISPOZIȚIA

Nr. din 30.08.2022

Privind: modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordata 
doamnei/ ului PANTAZI AURAS   din Județul Braila, Comuna Șutești, str. 
Trandafirului, nr36
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere: 

-adresa AJPIS Braila nr. 18514/25.07.2022 privind comunicarea absentelor nemotivate din sem.II an 
școlar 2021-2022
-cererea si declarația pe propria răspundere nr.813/22.08.2022, privind modifcarea numărului de copii 
eligibili la stabilirea alocației pentru susținerea familiei si referatul de aprobare al persoanei 
responsabile din cadrul Compartimentului de asistenta sociala;
-ancheta sociala efectuata in data de 24.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala
-dispozițiile art.2 alin.(3), art.5 alin.(l) lit.b), art. 9-1 I, art.13, art. 16-19, art. 23, art. 35 alin.(3) si art. 
41 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. nr.38/2011, 
cu modificările si completările ulterioare;

7h temeiul art. 196 alin 1 lit .(b) si alin 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE
Art. 1 Începând cu luna August anul 2022 se modifica cuantumul alocației pentru 

susținerea familiei doamnei/ ului PANTAZI AURAS   cu domiciliul in comuna 
str. Trandafirului, nr 36, Județul Braila, de la 225 lei la 113 lei, din următorul motiv :

Elevul Pantazi Nicu Viorel a inregistrat peste 20 absente nemotivate in sem.II an 
școlar 2021-2022;

Nr.crt. Numele si Prenumele Părinte /Copil
1 PANTAZI AURAS Părinte
2 PANTAZI NICU VIOREL Copil neeligibil
3 PANTAZI GEORGIANA 

ANTONIA
Copil eligibil

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata 
titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale 
Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit 
prevederilor Legii contenciosului administrative nr.554/2004, cu modificările si completările 
ulterioare.



Privind: modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordata 
doamnei/ ului BACIU CIPRIAN   din Județul Braila, Comuna Șutești, str. 
Trandafirului, nr 2
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere: 

-adresa AJPIS Braila nr. 18514/25.07.2022 privind comunicarea absentelor nemotivate din sem.ll an 
școlar 2021-2022
-cererea si declarația pe propria răspundere nr.246/23.08.2022, privind modifcarea numărului de copii 
eligibili la stabilirea alocației pentru susținerea familiei si referatul de aprobare al persoanei 
responsabile din cadrul Compartimentului de asistenta sociala;
-ancheta sociala efectuata in data de 25.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala
-dispozițiile art.2 alin.(3), art.5 alin.(l) lit.b), art. 9-11, art. 13, art.16-19, art. 23, art. 35 alin.(3) si art. 
41 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. nr.38/201 1, 
cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 196 alin 1 lit .(b) si alin 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE
Art. 1 începând cu luna August anul 2022 se modifica cuantumul alocației pentru 

susținerea familiei doamnei/ ului BACIU CIPRIAN   cu domiciliul in comuna 
str. Trandafirului, nr 2, Județul Braila, de la 259 lei la 87 lei, din următorul motiv :

Elevii Aii lonut si Baciu Adina Andreea a inregistrat peste 20 absente nemotivate in 
sem.ll an școlar 2021-2022;

Nr.crt. Numele si Prenumele Părinte /Copil
1 BAC1U CIPRIAN Părinte
2 ALI GICA Părinte
3 ALI IULICA MEDALION Copil neeligibil
4 ALI IONUT Copil neeligibil
5 BACIU COSMIN Copil eligibil
6 BACIU ADINA ANDREEA Copil neeligibil

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata 
titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale 
Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit 
prevederilor Legii contenciosului Idministrative nr.554/2004, cu modificările si completările 
ulterioare.



Privind: modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordata 
doamnei/ ului BACIU IONEL   din Județul Braila, Comuna Șutești, str. 
lanca, nr 81
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere:

-adresa AJPIS Braila nr. 18514/25.07.2022 privind comunicarea absentelor nemotivate din sem.II an 
școlar 2021-2022
-cererea si declarația pe propria răspundere nr.336/23.08.2022, privind modifcarea numărului de copii 
eligibili la stabilirea alocației pentru susținerea familiei si referatul de aprobare al persoanei 
responsabile din cadrul Compartimentului de asistenta sociala;
-ancheta sociala efectuata in data de 25.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala
-dispozițiile art.2 alin.(3), art.5 alin.(l) lit.b), art. 9-11, art.13, art.16-19, art. 23, art. 35 alin.(3) si art. 
41 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. nr.38/2011, 
cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.196 alin 1 lit ,(b) si alin 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE
Art. 1 începând cu luna August anul 2022 se modifica cuantumul alocației pentru 

susținerea familiei doamnei/ ului BACIU IONEL   cu domiciliul in comuna str. 
lanca, nr 81, Județul Braila, de la 259 lei la 173 lei, din următorul motiv :

Elevul Baciu Fabiola Ionela a inregistrat peste 20 absente nemotivate in sem.II an 
școlar 2021-2022;

Nr.crt. Numele si Prenumele Părinte /Copii
1 BACIU IONEL Părinte
2 BACIU LAMI1TA Părinte
3 BACIU MIREL VALENTIN Copil neeligibil
4 BACIU FABIOLA IONELA Copil neeligibil
5 BACIU ANDREI SAMIR Copil eligibil
6 BACIU ROBERT ALIN Copil eligibil

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata 
titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale 
Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit 
prevederilor Legii contenciosului Idministrative nr.554/2004, cu modificările si completările 
ulterioare.



Privind: modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordata 
doamnei/ ului BACIU RALUCA   din Județul Braila, Comuna Șutești, str. 
Scolii, nr 5
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere:

-adresa AJPIS Braila nr. 18514/25.07.2022 privind comunicarea absentelor nemotivate din sem.II an 
școlar 2021-2022
-cererea si declarația pe propria răspundere nr.535/16.08.2022, privind modifcarea numărului de copii 
eligibili la stabilirea alocației pentru susținerea familiei si referatul de aprobare al persoanei 
responsabile din cadrul Compartimentului de asistenta sociala;
-ancheta sociala efectuata in data de 18.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala
-dispozițiile art.2 alin.(3), art.5 alin.(l) lit.b), art. 9-1 I, art.13, art. 16-19, art. 23, art. 35 alin.(3) si art. 
41 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. nr.38/201 1, 
cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.196 alin 1 lit .(b) si alin 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE
Art. 1 începând cu luna August anul 2022 se modifica cuantumul alocației pentru 

susținerea familiei doamnei/ ului BACIU RALUCA   cu domiciliul in comuna 
str. Scolii, nr 5, Județul Braila, de la 345 lei la 259 lei , din următorul motiv :

Elevul Baciu Andreea Anamaria a Înregistrat peste 20 absente nemotivate in sem.II 
an școlar 2021-2022

Nr.crt. Numele si Prenumele Părinte /Copil
1 BAC1U RALUCA Părinte
2 BACIU RADIAN Părinte
3 BACIU COSMIN VAL1 Copil eligibil
4 BACIU NARCISA DENISA Copil neeligibil
5 BACIU CRISTI MIHAI Copil eligibil
6 BACIU DAVID VALENTIN Copil eligibil
7 BACIU ANDREEA ANAMARIA Copil neeligibil

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata 
titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale 
Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit 
prevederilor Legii contenciosului Idministrative nr.554/2004, cu modificările si completările 
ulterioare.



Privind: modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordata 
doamnei/ ului MARCU ELENA ADELINA   din Județul Braila, Comuna 
Șutești, str. Dedulesti, nr 16
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere: 

-adresa AJPIS Braila nr. 18514/25.07.2022 privind comunicarea absentelor nemotivate din sem.ll an 
școlar 2021-2022
-cererea si declarația pe propria răspundere nr.341/16.08.2022, privind modifcarea numărului de copii 
eligibili la stabilirea alocației pentru susținerea familiei si referatul de aprobare al persoanei 
responsabile din cadrul Compartimentului de asistenta sociala;
-ancheta sociala efectuata in data de 19.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala
-dispozițiile art.2 alin.(3), art.5 alin.(l) lit.b), art. 9-11, art.13, art. 16-19, art. 23, art. 35 alin.(3) si art. 
41 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. nr.38/201 1, 
cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin 1 lit .(b) si alin 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE
Art. 1 începând cu luna August anul 2022 se modifica cuantumul alocației pentru 

susținerea familiei doamnei/ ului MARCU ELENA ADELINA CNP 2930502090064 cu domiciliul 
in comuna str. Dedulesti, nr 16, Județul Braila, de la 259 lei la 158 lei, din următorul motiv :

Elevul Marcu Constantin Florin a înregistrat peste 20 absente nemotivate in sem.ll 
an școlar 2021-2022;
Familia incaseaza indemnizație pentru personae cu handicap incepand cu luna iulie;

Nr.crt. Numele si Prenumele Părinte /Copil
1 MARCU ELENA ADELINA Părinte
2 MARCU CONSTANTIN Părinte
3 MARCU CONSTANTIN FLORIN Copil neeligibil
4 MARCU ANAMARIA Copil eligibil
5 PASPAN ADELINA STEFANIA Copil eligibil

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata 
titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale 
Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit 
prevederilor Legii contenciosului Idministrative nr.554/2004, cu modificările si completările 
ulterioare.



Privind: modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordata 
doamnei/ ului STAN VASILE   din Județul Braila, Comuna Șutești, str. 
Caisului , nr. 13
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere: 

-adresa AJPIS Braila nr. 18514/25.07.2022 privind comunicarea absentelor nemotivate din sem.II an 
școlar 2021-2022
-cererea si declarația pe propria răspundere nr.34/16.08.2022, privind modifcarea numărului de copii 
eligibili la stabilirea alocației pentru susținerea familiei si referatul de aprobare al persoanei 
responsabile din cadrul Compartimentului de asistenta sociala;
-ancheta sociala efectuata in data de 18.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala
-dispozițiile art.2 alin.(3), art.5 alin.(l) lit.b), art. 9-11, art. 13, art. 16-19, art. 23, art. 35 alin.(3) si art. 
41 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. nr.38/2011, 
cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.196 alin 1 lit .(b) si alin 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE
Art. 1 începând cu luna August anul 2022 se modifica cuantumul alocației pentru 

susținerea familiei doamnei/ ului STAN VASILE   cu domiciliul in comuna 
Șutești, str. Caisului , nr. 13, Județul Braila, de la 173 lei la 87 lei, din următorul motiv :

Eleviul Stan Florin Valentin a inregistrat peste 20 absente nemotivate in sem.II an 
școlar 2021-2022

Nr.crt. Numele si Prenumele Părinte /Copil
1 STAN VASILE Părinte
2 STAN AURORA Părinte
3 STAN FLORIN VALENTIN Copil neeligibil
4 STAN ANDREI LUCA 

CRISTIAN
Copil eligibil

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata 
titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale 
Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit 
prevederilor Legii contenciosului Idministrative nr.554/2004, cu modificările si completările 
ulterioare.



Privind: modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordata 
doamnei/ ului ALI VIOREL CIPRIAN   din Județul Braila, Comuna 
Șutești, str. Dedulesti , nr. 22
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere: 

-adresa AJPIS Braila nr. 18514/25.07.2022 privind comunicarea absentelor nemotivate din sem.II an 
școlar 2021-2022
-cererea si declarația pe propria răspundere nr.385/16.08.2022, privind modifcarea numărului de copii 
eligibili la stabilirea alocației pentru susținerea familiei si referatul de aprobare al persoanei 
responsabile din cadrul Compartimentului de asistenta sociala;
-ancheta sociala efectuata in data de 18.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala
-dispozițiile art.2 alin.(3), art.5 alin.(l) lit.b), art. 9-11, art. 13, art. 16-19, art. 23, art. 35 alin.(3) si art. 
41 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. nr.38/201 1, 
cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin 1 lit .(b) si alin 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE
Art. 1 Începând cu luna August anul 2022 se modifica cuantumul alocației pentru 

susținerea familiei doamnei/ ului ALI VIOREL CIPRIAN   cu domiciliul in 
comuna str. Dedulesti , nr. 22, Județul Braila, de la 259 lei la 173 lei , din următorul motiv :

Elevul Aii Silica Cosmin a înregistrat peste 20 absente nemotivate in sem.II an școlar 
2021-2022

Nr.crt. Numele si Prenumele Părinte /Copil
1 ALI VIOREL CIPRIAN Părinte
2 MOCANU SILVIA GEORGIANA Părinte
3 ALI SILICA COSMIN Copil neeligibil
4 ALI MARIO MADALIN Copil eligibil
5 ALI ALEXANDRU DAVID Copil eligibil

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata 
titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale 
Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit 
prevederilor Legii contenciosului Idministrative nr.554/2004, cu modificările si completările 
ulterioare.



Privind: modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordata 
doamnei/ ului LEOPOLD MADALINA  din Județul Braila, Comuna 
Șutești, str. Dedulesti , nr. 38
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere:

-cererea si declarația pe propria răspundere nr.809/30.08.2022, privind modificarea membrilor de 
familie luati in calcul la stabilirea alocației pentru susținerea familiei si referatul de aprobare al 
persoanei responsabile din cadrul Compartimentului de asistenta sociala;
-ancheta sociala efectuata in data de 30.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala
-dispozițiile art.2 alin.(3), art.5 alin.(l) lit.b), art. 9-11, art.13, art. 16-19, art. 23, art. 35 alin.(3) si art. 
41 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. nr.38/2011, 
cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin I lit .(b) si alin 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE

Art. 1 Începând cu luna Septembrie anul 2022 se modifica cuantumul alocației pentru 
susținerea familiei doamnei/ ului LEOPOLD MADALINA   cu domiciliul in 
comuna Șutești, str. Dedulesti , nr.38 .Județul Braila, de la 87 lei la 173 lei, din următorul motiv : 

S-a născut copilul Nicolaie Kevin -Mario .

Nr.crt. Numele si Prenumele Părinte /Copil
1 LEOPOLD MADALINA Părinte
2 NICOLAIE IONUT Părinte
3 DARIE LOREN FLORIN Copil
4 NICOLAIE KEVIN MARIO Copil

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata 
titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale 
Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit 
prevederilor Legii contenciosului Idministrative nr.554/2004, cu modificările si completările 
ulterioare.



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA ȘUȚEȘTI 

primar’

DISPOZIȚIA nr.316
Din 30.08.2022

Privind : aprobarea unui ajutor de urgenta domnului COJOCARII ADRIAN   
domiciliat in comuna Șutești, județul Braila

Primarul comunei Șuțești,

Având în vedere:-cererea domnului COJOCARU ADRIAN nr 7415/26.08.2022
-ancheta sociala efectuata de reprezentantul Compartimentului de asistenta sociala la data 

de 26.08.2022, cu propunere de aprobare a ajutorului de urgenta;
-faptul ca suma acordata cu titlu de ajutor de urgenta se incadreaza in prevederile bugetare 
-referatul întocmit de Compartimentul de Asistenta Sociala

în temeiul: art.28, alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările si 
completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare, a HCL nr. 63/31.10.2012 
privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenta si 
prevederilor art. 196 aln 1 lit b si aln 2 din OUG 57/2019 privind codul administrativ;

DISPUN:

ART. 1 - Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în cuantum de 1000 lei, doamnei/ului 
COJOCARU ADRIAN .

ART. 2 - Banii vor fi utilizați pentru acoperirea cheltuielilor determinate de înmormântarea 
tatalui sau.

ART. 3 - Solicitantul va depune documente justificative pentru suma primita in termen de 30 
de zile de la acordarea ajutorului de urgenta, la compartimentul contabilitate salarizare.

ART. 4 - Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prezentei se însărcinează compartimentul 
fmanciar-contabil, iar secretarul comunei Șuțești va aduce prezenta la cunoștința persoanelor interesate 
si Instituției Prefectului - județul Braila pentru avizarea spre legalitate.



DISPOZIȚIA nr. 315
Din 26.08.2022

Privind .stabilirea indemnizației adultului cu handicap grav PLAISANU 
GHEORGHE cu  , domiciliata in Corn.Șutești , str. Margaretelor , 
nr.3A . Județ Braila

Vazand - referatul de aprobare al persoanei responsabile din cadrul Compartimentului 
de asistenta sociala

-Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.2960 din 17.08.2022
In conformitate - cu prevederile art.42 alin. (4) din Legea 448/2006 privind protecția 

si promovarea drepturilor persoanleor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

în temeiul art. 196 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

DISPUN

ART. 1 -(1) începând cu luna Septembrie 2022 se stabilește indemnizația pentru 
insotitorul adultului cu handicap grav PLAISANU GHEORGHE cu   
domiciliata in Corn.Șutești , str. Margaretelor , nr.3A , Județ Braila , la nivelul sumei de 
1524 lei.

(2) Cuantumul indemnizației este egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0 
stabilit potrivit prevederilor Legii cadru nr.l 53/2017privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice.

(3) Plata indemnizației se face pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in 
gradul de handicap.

ART.2 Prezenta dispoziție poate fi atacata potrivit Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările si completările ulterioare.

ART. 3- Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează compartimentul financiar contabil.
ART.4 -Prin grija secretarului comunei prezenta dispoziție va fi comunicata celor 

interesați.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ȘUTEȘTI
PRIMAR

DISPOZIȚIA nr. 314
Din 26.08.2022

Privind .stabilirea indemnizației adultului cu handicap grav PLAISANU MARIUS 
cu CNP , domiciliata in Corn.Șutești , str. Margaretelor , nr.3A , Județ 
Braila

Vazand - referatul de aprobare al persoanei responsabile din cadrul Compartimentului 
de asistenta sociala

-Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.2959 din 17.08.2022
In conformitate - cu prevederile art.42 alin. (4) din Legea 448/2006 privind protecția 

si promovarea drepturilor persoanleor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

în temeiul art. 196 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

DISPUN

ART. 1 -(1) începând cu luna Septembrie 2022 se Stabilește indemnizația pentru 
insotitorul adultului cu handicap grav PLAISANU MARIUS cu   
domiciliat in Corn.Șutești, str. Margaretelor , nr.3A , Județ Braila , la nivelul sumei de 1524 
lei.

(2) Cuantumul indemnizației este egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0 
stabilit potrivit prevederilor Legii cadru nr.l 53/2017privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice.

(3) Plata indemnizației se face pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in 
gradul de handicap.

ART.2 Prezenta dispoziție poate fi atacata potrivit Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările si completările ulterioare.

ART. 3- Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează compartimentul financiar contabil.
ART.4 -Prin grija secretarului comunei prezenta dispoziție va fi comunicata celor 

interesați.



DISPOZIȚIA nr. 313
Din 26.08.2022

Privind . stabilirea indemnizației adultului cu handicap grav SATNOIANU PETREA 
cu   domiciliata in Com.Sutesti, str. lanca , nr.78 , Județ Braila

Vazand - referatul de aprobare al persoanei responsabile din cadrul Compartimentului 
de asistenta sociala

-Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.2893 din 10.08.2022
In conformitate - cu prevederile art.42 alin. (4) din Legea 448/2006 privind protecția 

si promovarea drepturilor persoanleor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

în temeiul art. 196 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

DISPUN

ART. 1 -(1) Începând cu luna Septembrie 2022 se stabilește indemnizația pentru 
insotitorul adultului cu handicap grav SATNOIANU PETREA cu   
domiciliata in Com.Sutesti, str. lanca , nr.78 , Județ Braila , la nivelul sumei de 1524 lei .

(2) Cuantumul indemnizației este egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0 
stabilit potrivit prevederilor Legii cadru nr.l 53/2017privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice.

(3) Plata indemnizației se face pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in 
gradul de handicap.

ART.2 Prezenta dispoziție poate fi atacata potrivit Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările si completările ulterioare.

ART. 3- Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează compartimentul financiar contabil.
ART.4 -Prin grija secretarului comunei prezenta dispoziție va fi comunicata celor 

interesați.



DISPOZIȚIA nr. 312
Din 24.08.2022

Privind .stabilirea indemnizației adultului cu handicap grav SATNOIANU 
DUMITRU cu  , domiciliata in Corn.Șutești , str. Trandafirului , 
nr.90 , Județ Braila

Vazand - referatul de aprobare al persoanei responsabile din cadrul Compartimentului 
de asistenta sociala

-Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.2893 din 10.08.2022
In conformitate - cu prevederile art.42 alin. (4) din Legea 448/2006 privind protecția 

si promovarea drepturilor persoanleor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

în temeiul art. 196 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

DISPUN

ART. 1 -(1) începând cu luna Septembrie 2022 se stabilește indemnizația pentru 
insotitorul adultului cu handicap grav SATNOIANU DUMITRU cu   
domiciliata in Corn.Șutești , str. Trandafirului , nr.90 , Județ Braila , la nivelul sumei de 
1524 lei .

(2) Cuantumul indemnizației este egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0 
stabilit potrivit prevederilor Legii cadru nr.l 53/2017privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice.

(3) Plata indemnizației se face pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in 
gradul de handicap.

ART.2 Prezenta dispoziție poate fi atacata potrivit Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările si completările ulterioare.

ART. 3- Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează compartimentul financiar contabil.
ART.4 -Prin grija secretarului comunei prezenta dispoziție va fi comunicata celor 

interesați.



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA ȘUȚEȘTI 

primar’

DISPOZIȚIA nr.311
Din 24.08.2022

Privind : aprobarea unui ajutor de urgenta domnului CEAMA RADITA   
domiciliat in comuna Șutești, județul Braila

Primarul comunei Șuțești,

Având în vedere:-cererea domnului CEAMA RADITA nr 7336/23.08.2022
-ancheta sociala efectuata de reprezentantul Compartimentului de asistenta sociala la data 

de 23.08.2022, cu propunere de aprobare a ajutorului de urgenta;
-faptul ca suma acordata cu titlu de ajutor de urgenta se incadreaza in prevederile bugetare 
-referatul intocmit de Compartimentul de Asistenta Sociala

în temeiul: art.28, alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările si 
completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare, a HCL nr. 63/31.10.2012 
privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenta si 
prevederilor art. 196 aln 1 lit b si aln 2 din OUG 57/2019 privind codul administrativ;

DISPUN:

ART. 1 - Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în cuantum de 300 lei. doamnei/ului 
CEAMA RADITA .

ART. 2 - Banii vor fi utilizați pentru acoperirea achiziționării de medicamente pentru soțul sau, 
Ceama Dumitru Doru.

ART. 3 - Solicitantul va depune documente justificative pentru suma primita in termen de 30 
de zile de la acordarea ajutorului de urgenta, la compartimentul contabilitate salarizare.

ART. 4 - Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prezentei se însărcinează compartimentul 
financiar-contabil, iar secretarul comunei Șuțești va aduce prezenta la cunoștința persoanelor interesate 
si Instituției Prefectului - județul Braila pentru avizarea spre legalitate.



ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA

PRIMAR
DISPOZIȚIA

Nr. 310 din 22.08.2022

Privind: încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordata doamnei/ului 
UNTEA CORNEL cu   , domiciliat in comuna Șutești ,Sat M.Kogalniceanu, 
Str. Movila Miresii nr. 8 , Județul Braila
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere:

-ancheta sociala efectuata in data de 18.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala;
-adresa AJPIS Braila nr. 19095/02.08.2022 privind veniturile impozabile realizate 
-dispozițiile art. 25 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. 
nr.38/2011. cu modificările si completările ulterioare;
- referatul compartimentului de specialitate
în temeiul art.196 alin 1 lit (b) si alin . 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE

Art. 1 începând cu luna AUGUST anul 2022 inceteaza dreptul la alocația pentru 
susținerea familiei acordata doamnei/ului UNTEA CORNEL avand   
cu domiciliul in comuna Șutești,Sat M.Kogalniceanu , Str.Movila Miresii ,nr.8 , Județ Braila 
din următorul motiv :

- Familia depășește venitul net de 55 7lei/membru de familie.

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi 
comunicata titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru 
Prestații Sociale Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, 
potrivit prevederilor Legii contenciosului dministrativ nr.554/2004, cu modificările si 
completările ulterioare.



DISPOZIȚIA nr.309
Din 22.08.2022

Privind: încetarea ajutorului social acordat familiei/persoanei BACIU GIGEL CNP
domiciliat/a in com. Șutești, Jud. Brăila,

Primarul comunei Șutești, avand in vedere:
-prevederile art. 20 din Legea 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările si 
completările ulterioare si Normele metodologice de aplicare ale acestei legi
-referatul cu propunerea de încetare a ajutorului social;
In temeiul : prevederilor art. 196 aln 1 lit b si aln 2 din OUG 57/2019 privind codul 
administrativ;

DISPUNE:

Art.l începând cu data de 01.08.2022 ajutorul social acordat familiei/persoanei, 
BACIU GIGEL domiciliat/a in corn. Șuțești, Jud. Brăila, încetează din următoarele motive : 
refuz loc de munca.

Art.2 Prezenta dispoziție poate fi atacată, potrivit Legii 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează persoanele din 
cadrul Serviciului public de asistentă socială si compartimentul contabilitate-salarizare.

Art.4 Prin grija secretarului comunei, prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință 
titularului, AJPIS Braila si Instituției Prefectului-Judetul Braila in vederea vizării pentru 
legalitate .



DISPOZIȚIA nr.308
Din 22.08.2022

Privind: încetarea ajutorului social acordat familiei/persoanei ALI CIPRIAN CNP 
 domiciliat/a in com. Șutești, Jud. Brăila,

Primarul comunei Șutești, avand in vedere:
-prevederile art. 20 din Legea 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările si 
completările ulterioare si Normele metodologice de aplicare ale acestei legi
-referatul cu propunerea de încetare a ajutorului social;
In temeiul : prevederilor art. 196 aln 1 lit b si aln 2 din OUG 57/2019 privind codul 
administrativ;

DISPUNE:

Art.l începând cu data de 01.08.2022 ajutorul social acordat familiei/persoanei, ALI 
CIPRIAN domiciliat/a in corn. Șuțești, Jud. Brăila, încetează din următoarele motive : refuz 
loc de munca.

Art.2 Prezenta dispoziție poate fi atacată, potrivit Legii 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează persoanele din 
cadrul Serviciului public de asistentă socială si compartimentul contabilitate-salarizare.

Art.4 Prin grija secretarului comunei, prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință 
titularului, AJPIS Braila si Instituției Prefectului-Judetul Braila in vederea vizării pentru 
legalitate .



ROMANIA 
JUDEȚUL BRAILA 

PRIMAR 
DISPOZIȚIA 

Nr. 307 din 12 .08.2022

Privind: stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei/ului POENARU SICA STEFANIA cu 
din Comuna Șutești ,str. Trandafirului, nr. 94 , Județ Braila

PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere: 

-cererea si declarația pe propria răspundere nr. 877/02.08.2022 prin care solicita stabilirea dreptului la alocația pentru 
susținerea familiei si referatul de aprobare al persoanei responsabile din cadrul Compartimentului de asistenta sociala; 
-ancheta sociala efectuata in data de 12.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de Asistenta Sociala ;
-dispozițiile art.2 alin.(3), art.5 alin.(l) lit.b), art. 9-11, art. 13, art.16-19, art. 23, art. 35 alin.(3) si art. 41 din Legea 
277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. nr.38/201 1, cu modificările si 
completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin 1 lit (b) si alin . 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE

Art. 1 (1) începând cu luna Septembrie anul 2022 se Stabilește dreptul la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei/ului POENARU SICA STEFANIA cu   din Județul Braila, Comuna Șutești, 
str.Trandafirului , nr. 94 , in suma de 173 lei, ca reprezentant al familiei beneficiare alcatuita din:

NR 
CRT

NUMELE SI PRENUMELE OBSERVAȚII

1 POENARU SICA STEFANIA PĂRINTE
2 POENARU MARIUS PĂRINTE
3 POENARU MADALINA IONELA F1ICA-ELEVA
4 POENARU ANDREI STEFANUT FIU-ELEV

(2) Titularul dreptului la alocația pentru susținerea familiei are obligația ca in termen de maximum 15 zile de la 
data la care a intervenit modificarea sa comunice in scris Compartimentului de Asistenta Sociala orice modificare cu 
privire la domiciliu, venituri si/sau la numărul membrilor familiei.

(3) Neindeplinirea obligației prevăzute la alin. (2) constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 500 
t 2000 lei.

Art. 2 Prin grija Serviciului Public de Asis tenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata titularului, in termen 
de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare.



ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA 

PRIMAR

DISPOZIȚIA nr.306
Din 12.08.2022

Privind: stabilirea dreptului la ajutor social si alocație pentru susținerea familiei acordat doamnei/ului 
MINDROIU VIRGIL   din Județul Braila, Comuna Șutești,

PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI

Avand in vedere:
-cererea si declarația pe propria răspundere nr.878/05.08.2022 ,prin care doamna/ul MINDROIU VIRGIL 
solicita stabilirea dreptului la ajutor social;
-ancheta sociala efectuata in data de 08.08.2022 de către Compartimentul de Asistenta Sociala;
-dispozițiile art.2, art.4, art.6 alin 2, art 8-12, art.30 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările si completările ulterioare;
-dispozițiile art. 9-11, art. 14, art. 17-18, art. 24, art. 52 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
416/2001, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificările si completările ulterioare.
-prevederile Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările si completările ulterioare; 
-referatul cu propunerea de stabilire a ajutorului social;
In temeiul prevederilor art. 196 aln 1 lit b si aln 2 din OUG 57/2019 privind codul administrativ;

DISPUNE:

Art.l începând cu luna SEPTEMBRIE anul 2022 se Stabilește dreptul la ajutor social doamnei/ului 
MINDROIU VIRGIL din Județul Braila, Comuna Șutești, in cuantum de 264 lei.

Art.2 începând cu luna SEPTEMBRIE anul 2022 se Stabilește dreptul la alocație pentru susținerea 
familiei doamnei/ului MINDROIU VIRGIL din Județul Braila, Comuna Șutești, in cuantum de 87 lei.

Art.3 (1) Titularul dreptului la ajutor social este doamna/ul MINDROIU VIRGIL , ca reprezentant al 
familiei beneficiare alcatuita din:

1. MINDROIU VIRGIL ,   TITULAR
2. GAT1U SILVICA,  ,PARTENER UNIUNE CONSENSUALA
3. MINDROIU MIHAI DANIEL,  ,FIU ELEV

(2) Titularul dreptului la ajutor social si alocație pentru susținerea familiei are obligația ca in termen de 
maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea sa comunice in scris Compartimentului de Asistenta 
Sociala orice modificare cu privire Ia domiciliu, venituri si/sau la numărul membrilor familiei.
(3) Neindeplinirea obligației prevăzute la alin. (2) constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 500 
lei la 2000 Iei.
(4) Pentru suma acordata, doamna/ul MINDROIU VIRGIL are obligația sa presteze lunar 17 ore acțiuni sau 
lucrări de interes local, potrivit programului stabilit de către primar.

Art.4 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata titularului, 
in termen de 5 zile de Ia emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale Braila si Instituției 
Prefectului, județul Braila in vederea vizării pentru legalitate, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art.5 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit prevederilor 
Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ȘUȚEȘTI 
PRIMAR 

DISPOZIȚIA nr. 305 
din 12.08.2022

Privind ', convocarea Consiliului Local Șuțești în ședință ordinara

Primarul comunei Șuțești,

în temeiul: prevederilor art. 133 alin (1) lit. a), art. 134 alin (l),lit. a), alin.(3),lit. a), art. 196 alin. (1) 
lit.a) și art. 243 alin. (1) si art. 196 alin.(l) lit. b) din Ordonanța de urgenta nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ

DISPUNE:

ART. 1 Se convoacă Consiliul Local Șuțești, în ședință ordinara în data de 19.08.2022

ora 10.00 la sala de ședințe a Primăriei comunei Șutești din strada lanca nr. 7

ART. 2 Proiectul ordinii de zi constituie anexa la convocator si cuprinde următoarele proiecte 
de hotarare :

Nr. crt. Denumire proiect de hotarare Initiator Transmis spre avizare Comisiei de specialitate
1. Alegerea președintelui de ședința
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului 

local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022
Primar -PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, 

BUGET, FINANȚE, PROTECȚIA MEDIULUI SI TURISM
-PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, JURIDICĂ SI DE DISCIPLINĂ 
-PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE, INVÂTÂMANT, 
SĂNĂTATE, FAMILIE, MUNCĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA 
COPILULUI

3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„CONSTRUIRE CASA DE PRAZNUIRE"conform devizului

Primar -PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, 
BUGET, FINANȚE, PROTECȚIA MEDIULUI SI TURISM
-PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, JURIDICĂ SI DE DISCIPLINĂ
-PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE, INVÂTÂMANT, 
SĂNĂTATE, FAMILIE, MUNCĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA 
COPILULUI

4. Proiect de hotarare privind privind aprobarea 
asocierii Comunei Șutești prin Consiliul Local Șutești cu 
Județul Braila, prin Consiliul Județean Braila, pentru 
cofinantarea si realizarea lucrărilor de investiții
" CONSTRUIRE CASA DE PRAZNUIRE"

Primar -PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, 
BUGET, FINANȚE, PROTECȚIA MEDIULUI SI TURISM
-PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI , URBANISM, ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, JURIDICĂ SI DE DISCIPLINĂ
-PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE, INVÂTÂMANT, 
SĂNĂTATE, FAMILIE, MUNCĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA 
COPILULUI

5. Proiect de hotarare privind desemnarea 
consilierilor locali si a reprezentantului primarului care 
vor face parte din Consiliul de administrație al Scolii 
Gimnaziale "Costache Grigore Șuțu" Șutești pe 
perioada anului școlar 2022-2023, si a reprezentantului 
consiliului Local -membru in comisia pentru evaluare 
si asigurarea calitatii

Primar -PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, 
BUGET, FINANȚE, PROTECȚIA MEDIULUI SI TURISM
-PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, JURIDICĂ SI DE DISCIPLINĂ 
-PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE, INVÂTÂMANT, 
SĂNĂTATE, FAMILIE, MUNCĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA 
COPILULUI

6. Proiect de hotarare pentru aprobarea Actului

Adițional nr.25 privind modificarea punctului 4 al 

alin.(2) al Articolului 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse

Primar -PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, 
BUGET, FINANȚE, PROTECȚIA MEDIULUI SI TURISM
-PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, JURIDICĂ SI DE DISCIPLINĂ 
-PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE, INVÂTÂMANT, 
SĂNĂTATE, FAMILIE, MUNCĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA



de Venit - din Capitolul 1 - Sistemul Financiar - Titlul II - 

Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din Dispoziții 

Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii 

nr.670 din 10.09.2009, cu modificările si completările 

ulterioare - in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor 

pentru perioada 2021 - 2025 - actualizata -

COPILULUI

7. Proiect de hotarare privind acordarea unui 

mandat special domnului Primar Dobre Costica, in 

calitate de reprezentant de drept al Unitatii 

Admnistrativ Teritoriale Comuna Șutești, sa voteze in 

Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara Dunarea Braila, aprobarea Strategiei 

de Tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apa si 

de canalizare pentru perioada 2021 - 2025 in Aria 

Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilitati 

Publice Dunarea Braila S.A. - actualizata - si a Actului 

Adițional nr.25 la Contractul de Delegare a Gestiunii 

nr.670 din 10.09.2009, cu modificările si completările 

ulterioare

Primar -PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, 
BUGET, FINANȚE, PROTECȚIA MEDIULUI SI TURISM
-PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, JURIDICĂ SI DE DISCIPLINĂ
-PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE, INVÂTÂMANT, 
SĂNĂTATE, FAMILIE, MUNCĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA 
COPILULUI

8. Proiect de hotarare privind aprobarea 
retragerii comunei Șuțești, din cadrul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publică „ 
Brăila Gaz "

Primar -PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, 
BUGET, FINANȚE, PROTECȚIA MEDIULUI SI TURISM
-PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, JURIDICĂ SI DE DISCIPLINĂ
-PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE, INVÂTÂMANT, 
SĂNĂTATE, FAMILIE, MUNCĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA 
COPILULUI

9. Alte probleme

ART. 3 - Consilierii locali si alte persoane interesate pot formula si depune amendamente 
asupra proiectelor de hotarari la secretarul general al DAT pana la data de 18.08.2022 ora 16.00

ART. 4 - Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotarare 
inscrise pe ordinea de zi pe data de 19.08.2022 , ora 08.00, la sala de ședințe a Primăriei 
comunei Șutești din strada lanca nr. 7.

ART. 5- Prin grija secretarului comunei se va asigura convocarea consilierilor în termenul 
legal.

ART. 6- Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștința celor interesați si Instituției 
Prefectului-judetul Braila, prin grija secretarului comunei.

PRIMAR, 
Costică Dobre



ROMANIA

JUDEȚUL BRAILA

PRIMAR

DISPOZIȚIA

Nr30^ din 12.08.2022

Privind-. încetarea indemnizației pentru insotitorul copilului cu handicap grav FERARU 
SIMONA MARIA , acordata Dnei FERARU RUXANDRA IONELA incepand cu 01.08.2022.

U«zg/7</-referatul persoanei responsabile din cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala

-certificatul de incadrare in grad de handicap accentuat nr. 288/16.06.2022

In conformitate cu prevederile art 43 din Legea 448/2006 privind protecția si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările si completările ulterioare

-Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri pulice

-HG nr 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

In temeiul art 196 alin (1) si (2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

DISPUN

ART.l Încetarea indemnizației pentru copilului cu handicap grav FERARU SIMONA 
MARIA cu   , acordata Dnei FERARU RUXANDRA IONELA , incepand cu 
luna august 2022 , din următorul motiv

Copilul Feraru Simona Maria a fost incadrata in grad de handicap accentuat.

ART.2 Suma de 1524 lei încasata pentru luna iulie constitue debit si urmeaza a se recupera de 
la beneficiar.

ART.3 Prezenta dispoziție poate fi atacata potrivit Legii nr 554/2004 privind contenciosul 
administrative cu modificările si completările ulterioare

ART.4 Cu ducerea la îndeplinire se insarcineaza compartimentul financiar contabil.

ART.5 Prin grija secretarului comunei prezenta dispoziție va fi comunicata celor interesați.



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA ȘUȚEȘTI 

primar’

DISPOZIȚIA nr.303 
Din 12.08.2022

Privind : aprobarea unui ajutor de urgenta domnului JALBA COCA
domiciliat in comuna Șutești, județul Braila

Primarul comunei Șuțești,

Având în vedere:-cererea domnului JALBA COCA nr 6962/04.08.2022
-ancheta sociala efectuata de reprezentantul Compartimentului de asistenta sociala la data 

de 10.08.2022, cu propunere de aprobare a ajutorului de urgenta;
-faptul ca suma acordata cu titlu de ajutor de urgenta se incadreaza in prevederile bugetare 
-referatul intocmit de Compartimentul de Asistenta Sociala

în temeiul: art.28, alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările si 
completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare, a HCL nr. 63/31.10.2012 
privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenta si 
prevederilor art. 196 aln 1 lit b si aln 2 din OUG 57/2019 privind codul administrativ;

DISPUN:

ART. 1 - Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în cuantum de 200 lei, doamnei/ului 
JALBA COCA .

ART. 2 - Banii vor fi utilizați pentru acoperirea achiziționare medicamente.
ART. 3 - Solicitantul va depune documente justificative pentru suma primita in termen de 30 

de zile de la acordarea ajutorului de urgenta, la compartimentul contabilitate salarizare.
ART. 4 - Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prezentei se însărcinează compartimentul 

financiar-contabil, iar secretarul comunei Șuțești va aduce prezenta la cunoștința persoanelor interesate 
si Instituției Prefectului - județul Braila pentru avizarea spre legalitate.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ȘUTEȘTI
PRIMAR

DISPOZIȚIA nr. 302
Din 03.08.2022

Privind .stabilirea indemnizației adultului cu handicap grav SERBAN 
PARASCHIVA cu   domiciliata in Com.Sutesti , str. Zambilelor , 
nr.88 . Județ Braila

Vazand - referatul de aprobare al persoanei responsabile din cadrul Compartimentului 
de asistenta sociala

-Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.296 din 16.06.2022
In conformitate - cu prevederile art.42 alin. (4) din Legea 448/2006 privind protecția 

si promovarea drepturilor persoanleor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

în temeiul art. 196 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

DISPUN

ART. 1 -(1) începând cu luna August 2022 se stabilește indemnizația pentru 
insotitorul adultului cu handicap grav SERBAN PARASCHIVA cu   
domiciliata in Com.Sutesti, str. Zambilelor , nr.88 , Județ Braila , la nivelul sumei de 1524 
lei.

(2) Cuantumul indemnizației este egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0 
stabilit potrivit prevederilor Legii cadru nr.l 53/2017privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice.

(3) Plata indemnizației se face pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in 
gradul de handicap.

ART.2 Prezenta dispoziție poate fi atacata potrivit Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările si completările ulterioare.

ART. 3- Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează compartimentul financiar contabil.
ART.4 -Prin grija secretarului comunei prezenta dispoziție va fi comunicata celor 

interesați.



ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA 

PRIMAR 
DISPOZIȚIA 

Nr. 301 din 03.08.2022

Privind: stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei/ului LAMBRU PETRUS cu CNP 
 din Comuna Șutești ,str. Ghioceilor , nr. 44 , Județ Braila 

PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere: 

-cererea si declarația pe propria răspundere nr. 874/28.07.2022 prin care solicita stabilirea dreptului la alocația pentru 
susținerea familiei si referatul de aprobare al persoanei responsabile din cadrul Compartimentului de asistenta sociala; 
-ancheta sociala efectuata in data de 01.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de Asistenta Sociala ;
-dispozițiile art.2 alin.(3), art.5 alin.(l) lit.b), art. 9-11, art.13, art.16-19, art. 23, art. 35 alin.(3) si art. 41 din Legea 
277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. nr.38/201 1, cu modificările si 
completările ulterioare;

în temeiul art.196 alin 1 lit (b) si alin . 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE

Art. 1 (1) Incepand cu luna August anul 2022 se Stabilește dreptul la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei/ului LAMBRU PETRUS cu CNP 1850825090046 din Județul Braila, Comuna Șutești, str.Ghioceilor , nr. 44 , 
in suma de 87 lei, ca reprezentant al familiei beneficiare alcatuita din:

NR
CRT

NUMELE SI PRENUMELE OBSERVAȚII

1 LAMBRU PETRUS PĂRINTE
2 LAMBRU TITA PĂRINTE
3 LAMBRU DENIS IONUT FIU

(2) Titularul dreptului la alocația pentru susținerea familiei are obligația ca in termen de maximum 15 zile de la 
data la care a intervenit modificarea sa comunice in scris Compartimentului de Asistenta Sociala orice modificare cu 
privire la domiciliu, venituri si/sau la numărul membrilor familiei.

(3) Neindeplinirea obligației prevăzute ia alin. (2) constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 500 
lei la 2000 lei.

Art. 2 Prin grija Serviciului Public de Asis tenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata titularului, in termen 
de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare.



Privind: stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei/ului MOCANU STELA cu CNP 
din Comuna Șutești ,str. Trandafirului, nr. 2 , Județ Braila

PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere: 

-cererea si declarația pe propria răspundere nr. 875/28.07.2022 prin care solicita stabilirea dreptului la alocația pentru 
susținerea familiei si referatul de aprobare al persoanei responsabile din cadrul Compartimentului de asistenta sociala; 
-ancheta sociala efectuata in data de 01.08.2022 de către reprezentanții Compartimentului de Asistenta Sociala ;
-dispozițiile art.2 alin.(3), art.5 alin.(l) lit.b), art. 9-11, art.13, art.16-19, art. 23, art. 35 alin.(3) si art. 41 din Legea 
277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. nr.38/201 1, cu modificările si 
completările ulterioare;

în temeiul art.196 alin 1 lit (b) si alin . 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE

Art. 1 (1) începând cu luna August anul 2022 se stabilește dreptul la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei/ului MOCANU STELA cu   din Județul Braila, Comuna Șutești, str.Trandafirului , nr. 2 , 
in suma de 173 lei, ca reprezentant al familiei beneficiare alcatuita din:

NR
CRT

NUMELE SI PRENUMELE OBSERVAȚII

1 MOCANU STELA PĂRINTE
2 MOCANU VIRGIL BRACIAN PĂRINTE
3 MOCANU ANGHELUT FIU
4 MOCANU VALENTIN FIU

(2) Titularul dreptului la alocația pentru susținerea familiei are obligația ca in termen de maximum 15 zile de la 
data la care a intervenit modificarea sa comunice in scris Compartimentului de Asistenta Sociala orice modificare cu 
privire la domiciliu, venituri si/sau la numărul membrilor familiei.

(3) Neindeplinirea obligației prevăzute ia alin. (2) constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 500 
a 2000 lei.

Art. 2 Prin grija Serviciului Public de Asis tenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata titularului, in termen 
de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare.



ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA 

PRIMAR
DISPOZIȚIA

Nr. 299 din 03.08.2022

Privind: modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordata 
doamnei/ ului CATRINA GEANINA   din Județul Braila, Comuna Șutești, 
str.Parcului, nr. 13
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI , JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere:

-cererea si declarația pe propria răspundere nr.603/26.07.2022, privind modificarea membrilor de 
familie luati in calcul la stabilirea alocației pentru susținerea familiei si referatul de aprobare al 
persoanei responsabile din cadrul Compartimentului de asistenta sociala;
-ancheta sociala efectuata in data de 28.07.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala
-dispozițiile art.2 alin.(3), art.5 alin.(l) lit.b), art. 9-11, art.13, art. 16-19, art. 23, art. 35 alin.(3) si art. 
41 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. nr.38/2011, 
cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin 1 lit .(b) si alin 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE

Art. 1 Începând cu luna August anul 2022 se modifica cuantumul alocației pentru 
susținerea familiei doamnei/ ului CATRINA GEANINA   cu domiciliul in 
comuna Șutești, str. Parcului , nr.13 Județul Braila, de la 259 lei la 345 lei, din următorul motiv :

S-a născut copilul Catrina Cosmina Nicoleta.

Nr.crt. Numele si Prenumele Părinte /Copil
1 CATRINA GEANINA Părinte
2 CATRINA NICOLAE Părinte
3 CATRINA MARIAN FLORIN Copil
4 CATRINA MADALIN Copil
5 CATRINA LORENA NICOLETA Copil
6 CATRINA COSMINA NICOLETA Copil

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata 
titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale 
Braila. pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit 
prevederilor Legii contenciosului 1 dministrative nr.554/2004, cu modificările si completările 
ulterioare.



ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA 

PRIMAR
DISPOZIȚIA

Nr. 298 din 03.08.2022

Privind: incetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordata doamnei/ului 
CHIRIAC MARIA cu  9 , domiciliata in comuna Șutești , Str.Trandafirului 
nr. 100 , Județul Braila
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere:

-ancheta sociala efectuata in data de 28.07.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala ;
-dispozițiile art. 25 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G.
nr.38/2011, cu modificările si completările ulterioare;
- referatul compartimentului de specialitate
/?? temeiul art. 196 alin 1 lit (b) si alin . 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE:

Art. 1 începând cu luna AUGUST anul 2022 inceteaza dreptul la alocația pentru 
susținerea familiei acordata doamnei/ului CHIRIAC MARIA cu   cu 
domiciliul in comuna Șutești, Str.Trandafirului ,nr. 100, Județ Braila din următorul motiv :

- Fiica Chiriac Andreea a implinit varsta de 18 ani.

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi 
comunicata titularului, in termen de 5 zile de Ia emitere, precum si Agenției Județene pentru 
Prestații Sociale Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, 
potrivit prevederilor Legii contenciosului dministrativ nr.554/2004, cu modificările si 
completările ulterioare.



ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA 

PRIMAR
DISPOZIȚIA

Nr. 297 din 03.08.2022

Privind: încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordata doamnei/ului 
ORZAN GICA STANICA cu   , domiciliata in comuna Șutești , 
Str.tTrandafirului , nr. 37 , Județul Braila
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere:

-ancheta sociala efectuata in data de 28.07.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala;
-dispozițiile art. 25 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. 
nr.38/2011, cu modificările si completările ulterioare;
- referatul compartimentului de specialitate
în temeiul art. 196 alin 1 lit (b) si alin . 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE:

Art. 1 începând cu luna AUGUST anul 2022 inceteaza dreptul la alocația pentru 
susținerea familiei acordata doamnei/ului ORZAN GICA STANICA cu CNP 

cu domiciliul in comuna Șutești, Str.Trandafirului ,nr.37, Județ Braila din 
următorul motiv :

- Valoarea neta de producție anuala depășește 2500 euro.

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi 
comunicata titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru 
Prestații Sociale Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, 
potrivit prevederilor Legii contenciosului dministrativ nr.554/2004, cu modificările si 
completările ulterioare.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ȘUȚEȘTI 

PRIMAR
DISPOZIȚIA nr.296

Din 03.08.2022

Privind: reluarea plătii ajutorului social acordat familiei/persoanei singure GRIGORE
FLORIN CNP  domiciliat in corn. Șuțești, Jud. Brăila,

Avand in vedere:
-prevederile 34, aln 1 din Legea 416/2001, privind venitul minim garantat cu 

modificările si completările ulterioare, si Normele metodologice de aplicare a acestei 
Legi .

-referatul cu propunerea de reluare a plătii ajutorului social si fisa de calcul 
prezentate de compartimentul de asistenta sociala al primăriei.

In temeiul : prevederilor art. 196 aln 1 lit b si aln 2 din OUG 57/2019 privind codul 
dministrative;

DISPUNE:

Art. 1. începând cu data de 01.08.2022, se reia plata ajutorului social 
familiei/persoanei GRIGORE FLORIN domiciliat/a in corn. Șutești, Jud.Braila la 
nivelul cuantumului de 149 lei cu un număr de 10 ore, din următoarele motive : a 
efectuat orele de munca in interes local in luna IULIE.

Art. 2. Prezenta dispoziție poate fi atacată, potrivit Legii 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispoziții se insărcinează 
persoanele din Compartimentului de asistenta sociala și compartimentul contabilitate- 
salarizare.

Art.4 Prin grija secretarului comunei, prezenta dispoziție va fi adusă la 
cunoștință titularului, AJPIS si Instituției Prefectului-Judetul Braila in vederea vizării 
pentru legalitate.



ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA

PRIMAR

DISPOZIȚIA nr.295
Din 02.08.2022

Privind: stabilirea dreptului la ajutor social acordat doamnei/ului BRINZEA NELU   
din Județul Braila, Comuna Șutești,

PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI

Avand in vedere:
-cererea si declarația pe propria răspundere nr.876/28.07.2022 ,prin care doamna/ul BRINZEA NELU solicita 
stabilirea dreptului la ajutor social;
-ancheta sociala efectuata in data de 28.07.2022 de către Compartimentul de Asistenta Sociala;
-dispozițiile art.2, art.4, art.6 alin 2, art 8-12, art.30 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările si completările ulterioare;
-dispozițiile art. 9-11, art. 14, art. 17-18, art. 24, art. 52 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
416/2001, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificările si completările ulterioare.
-referatul cu propunerea de stabilire a ajutorului social;
In temeiul prevederilor art. 196 aln 1 lit b si aln 2 din OUG 57/2019 privind codul administrativ;

DISPUNE:

Art.l Începând cu luna AUGUST anul 2022 se Stabilește dreptul la ajutor social doamnei/ului 
BRINZEA NELU din Județul Braila, Comuna Șutești, in cuantum de 269 lei.

Art.2 (1) Titularul dreptului la ajutor social este doamna/ul BRINZEA NELU , ca reprezentant al 
familiei beneficiare alcatuita din:

1. BRINZEA NELU ,CNP  , TITULAR
2. BRINZA MARITA, CNP   SOȚIE

(2) Titularul dreptului la ajutor social si alocație pentru susținerea familiei are obligația ca in termen de 
maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea sa comunice in scris Compartimentului de Asistenta 
Sociala orice modificare cu privire la domiciliu, venituri si/sau la numărul membrilor familiei.
(3) Neindeplinirea obligației prevăzute la alin. (2) constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 500 
lei la 2000 lei.
(4) Pentru suma acordata, doamna/ul BRINZEA NELU are obligația sa presteze lunar 18 ore acțiuni sau 
lucrări de interes local, potrivit programului stabilit de către primar.

Art.4 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata titularului, 
in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale Braila si Instituției 
Prefectului, județul Braila in vederea vizării pentru legalitate, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art.5 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit prevederilor 
Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare.



ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA 

PRIMAR

DISPOZIȚIA nr.294 
Din 02.08.2022

Privind: stabilirea dreptului la ajutor social acordat doamnei/ului TABACARLT LENUTA CNP 
 din Județul Braila, Comuna Șutești,

PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI

Avand in vedere:
-cererea si declarația pe propria răspundere nr.873/28.07.2022 ,prin care doamna/ul TABACARU LENUTA 
solicita stabilirea dreptului ia ajutor social;
-ancheta sociala efectuata in data de 29.07.2022 de către Compartimentul de Asistenta Sociala;
-dispozițiile art.2, art.4, art.6 alin 2, art 8-12, art.30 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările si completările ulterioare;
-dispozițiile art. 9-11, art. 14, art. 17-18, art. 24, art. 52 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
416/2001, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificările si completările ulterioare.
-referatul cu propunerea de stabilire a ajutorului social;
In temeiul prevederilor art. 196 aln 1 lit b si aln 2 din OUG 57/2019 privind codul administrativ;

DISPUNE:

Art.l începând cu luna AUGUST anul 2022 se stabilește dreptul la ajutor social doamnei/ului 
TABACARU LENUTA din Județul Braila, Comuna Șutești, in cuantum de 269 lei.

Art.2 (1) Titularul dreptului la ajutor social este doamna/ul TABACARU LENUTA , ca reprezentant al 
familiei beneficiare alcatuita din:

1. TABACARU LENUTA  , TITULAR
2. TABACARU CONSTANTIN,   SOT

(2) Titularul dreptului la ajutor social si alocație pentru susținerea familiei are obligația ca in termen de 
maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea sa comunice in scris Compartimentului de Asistenta 
Sociala orice modificare cu privire la domiciliu, venituri si/sau la numărul membrilor familiei.
(3) Neindeplinirea obligației prevăzute la alin. (2) constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 500 
lei la 2000 lei.
(4) Pentru suma acordata, doamna/ul TABACARU LENUTA are obligația sa presteze lunar 18 ore acțiuni sau 
lucrări de interes local, potrivit programului stabilit de către primar.

Art.4 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata titularului, 
in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale Braila si Instituției 
Prefectului, județul Braila in vederea vizării pentru legalitate, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art.5 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit prevederilor 
Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare.


