
       Nesecret 

    Agenţia Naţională pentru Plăţi și Inspecţie Socială  
 
                Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța 

Adresa: Constanta, Str. Decebal  nr. 13C Tel.:0374417673; Fax:0374417674  e-mail:ajpis.constanta@mmanpis.ro Web :www.constanta.mmanpis.ro 

Operator de date cu caracter personal:11415 

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia                            persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date  şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate 

exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, 

vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 

Nr.13446/SBAPSSIES/26.09.2022 

 

Către:   Primăriile județului Constanța 

    Direcţia, serviciul, compartimentul de asistenţă socială 

Ref:     Informare solicitanți beneficii sociale cu privire la transferul din alte județe 

 

Stimate domnule/doamnă primar, 

 
Pentru o practică unitară, vă facem cunoscut ca începând cu data de 01.10.2022, toate dosarele 

de  beneficii sociale care se vor înregistra la instituția dumneavoastră vor conține  obligatoriu 

declarația atașată prezentei adrese, astfel încât persoanele care au avut domiciliul/reședința 

în alte județe  să solicite personal transferul către A.J.P.I.S.Constanța de la județul respectiv. 

În conformitate cu H.G. nr. 577/ 2008, art. 19 (1) “În cazul schimbării adresei de domiciliu sau 

de reşedinţă în aria de competenţă a aceleiaşi direcţii teritoriale care a efectuat plata 

drepturilor până la apariţia modificării, reprezentantul legal sau, după caz, tânărul comunică 

în scris, în termenul 15 zile,  agentiei  teritoriale modificarea”.  

În conformitate cu art. 31 din H.G. 52/2011 „În cazul în care persoana beneficiară de drepturile 

prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7, art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d), alin. (2) şi (5) din 

O.U.G.  nr. 111/2010 îşi schimbă domiciliul ori, după caz, reşedinţa în altă unitate/subdiviziune 

administrativ-teritorială decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, agenţia teritorială plătitoare 

a acestor drepturi, la solicitarea acesteia, are obligaţia de a transfera cererea şi actele 

doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, însoţite de situaţia privind data până la 

care s-a efectuat plata drepturilor şi sumele restante, agenţiei teritoriale în a cărei rază 

beneficiarul şi-a stabilit noul domiciliu ori, după caz, reşedinţa”. 

Având in vedere cele mai sus mentionate, dacă în termen  de 30 de zile de la transmiterea 

borderoului centralizator cu dosarele de beneficii sociale la A.J.P.I.S.Constanţa nu a fost  

finalizat transferul beneficiului social sau a persoanei/persoanelor, dosarul nu va putea fi 

prelucrat, iar acesta va fi returnat UAT-ului pe raza căruia domiciliază solicitantul, urmând a 

se înregistra un nou dosar la primărie  după efectuarea  transferului. 

A.J.P.I.S. Constanţa nu va răspunde de întârzirea, respectiv pierderea drepturilor pe anumite 

perioade, urmare a neimplicării solicitantului pentru efectuarea transferului. 

Cu consideraţie, 
CONSTANDIN LAURA 
DIRECTOR EXECUTIV 

http://www.constanta.mmanpis.ro/
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