ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA VARGATA
PRIMAR

Dispozi(ia nr. 18.
din 31 ianuarie 2017
privind tncetarea pldlii alocaliei pentru suslinerea familiei
pt. D-Ud-na Gal Elvira

Primarul comunei Vdrgata, judelul Mureq;
vdzitnd cererea d-lui(d-nei) GAL ELVIRA, pentru acordarea alocaJiei pentru sustinerea familiei
cu nr. 9126.01.2017.; linind seama de ancheta sociald intocmit6 de comisia de anchetare;
in conformitate cu prevederile art.S, art.l6 alin.(l), ale art. 17 ,ale art. 18 qi art.23, alin (l),(2) din
Legea nr. 277 din 24 decembrie 201 0 privind aloca{ia pentru susfinerea familiei, republicatS, astfel cum a
fost modificatd gi completatd prin OUG nr. 9312016 din 8 decembrie 2016 pentru reglementarea unor
mdsuri de simplificare a acordirii unor beneficii de asisten(d social6, precum gi pentru stabilirea unor
mdsuri bugetare pentru acestea in anul 2016;
tindnd cont de prevederile H.G.R. nr. 38 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 27712010 privind alocaJia pentru sustinerea familiei, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.63 alin. (1) lit. "e" gi ale art. 68 alin. (l) coroborat cu art.115
alin.(l) lit.a) din Legea nr.21512001 privind administra{ia publicd local6, republicati, cu modific6rile qi
completdrile ulterioare.

dispune:

Art.l. - incepdnd cu I februarie 2017, d-lui(d-nei) GAL ELVIRA, cu CNP: 2781216264362,
domiciliat (A) in com. Vdrgata sat Valea, nr. 13, jud. Mureq, se tnceteazd plata alocatiei pentru sustinerea
familiei dupd 1 copil, in cuantum de 102 lei (0,204 ISR) conform art.2 alin (1) din Legea nr.27712010 ,
pentru motivul : nu mai indeplinegte condifiile de acordare previzute de lege.
Art. 2. - Dispozi{ia scris[ a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la alocafie qi
decizia directorului de recuperare a sumelor incasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ m. 55412004, cu modificlrile qi complet[rile ulterioare.
Art. 3. - Consilierul cu atribu{ii de asitenla sociald va aduce la indeplinire prevederile prezentei
dispozilii.
Art. 4 -Prezenta dispozilie se va comunica: Prefecturii judelului Mureq, Agen{iei Judetene pentru
Presta{ii Sociale Mureq qi celor interesa(i.
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