ROMANIA
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COMUNA VARGATA
PRIMAR

Dispozifia nr. 17.
din 31 ianuarie 2017
privind modiftcarea alocaliei pentru suslinerea familiei
pt. DJ/d-na Isztoika Istvan
Primarul comunei Y drgata,judelul Mureg;
Ydzind cererea d-lui(d-nei) ISZTOIKA ISTVAN, pentru acordarea alocaliei pentru sus(inerea
familiei cu nr. 1119.01.2017.;
Jindnd seama de ancheta sociald intocmitd de comisia de anchetare;
in conformitate cu prevederile art.5, art.16 alin.(l), ale art. 77 ,ale art. l8 qi art.23, alin (1),(2) din
Legea nr. 277 din24 decembrie 2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicatd, astfel cum a
fost modificatd qi completatd prin OUG nr. 9312016 din 8 decembrie 2016 pentru reglementarea unor
masuri de simplificare a acorddrii unor beneficii de asistenld sociald, precum qi pentru stabilirea unor
mdsuri bugetare pentru acestea in anul 2016;
fin6nd cont de prevederile H.G.R. nr. 38 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277120t0 privind aloca{ia pentru suslinerea familiei, cu
modific[rile si complet5rile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.63 alin. (1) lit. "e" gi ale art. 68 alin. (1) coroborat cu art.l15
alin.(l) lit.a) din Legea r:r,2l5200l privind administralia publicd localS, republicat5, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare.

dispune:
incep6nd cu I februarie 2017, d-lui(d-nei) ISZTOIKA ISTVAN, cu CNP:
1910408267755, domiciliat (6) in com. Vdrgata sat Vadu, nr. 32,jud. Mureq, se mofl!fu,i. plata alocafiei
pentru sus{inerea familiei din 1 copil in 2 copii, din cuantum de 82 lei (0,164 ISR) in cuantum de 164
lei (0.328 ISR) conform art.2 alin (1) din Legea nr.27712010 .
Art.2. - Titularul alocaliei pentru sustinerea familiei are obliga{ia sd comunice primarului, in scris,
orice modificare privind veniturile realizate qi nuniSrul membrilor familiei, in termen de 15 zile dela data
la care a avut loc modificarea.
Art. 3. - Sumele incasate necuvenit, cu titlu de alocaJie pentru sustinerea familiei se recupereazd' de
la titularul dreptului la alocalie in termenul de prescriplie, stabilit de lege pentru creanlele bugetare.
Art. 4. - Dispozilia scrisd a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la alocalie 9i
decizia directorului de recuperare a sumelor incasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 55412004, cu modificErile gi complet5rile ulterioare.
Art. 5. - Consilierulul cu problem de asisten(a sociald va aduce la indeplinire prevederile
prezentei dispozilii.
Art. 6 -Prezenta dispozilie se va comunica: Prefecturii judetului Mureq, Agentiei JudeJene pentru
Presta{ii Sociale Mureg gi celor interesa{i.
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