ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA VARGATA
PRIMAR

Dispozi{ia nr. 19.
din 31 ianuarie 2017
privind incetarea pldlii alocaliei pentru suslinereo familiei
pt. D-Ud-na Varga Maria-Terezia

Primarul comunei Vdrgata, jude{ul Mureg;
Ydzdnd cererea d-lui(d-nei) VARGA MARIA-TEREZIA, pentru acordarea aloca{iei pentru
sus{inereafamiliei cunr.37t3l.0l.20l7.; tin6nd seama de ancheta sociald intocmiti de comisia de
anchetare;

in conformitate cu prevederile art.S, art.l6 alin.(l), ale art. 17 ,ale art. 18 qi art.23, alin (1),(2) din
Legea nr.277 din24 decembrie 2010 privind alocafia pentru sus{inerea familiei, republicati, astfel cum a
fost modificatl qi completatd prin OUG nr. 9312016 din 8 decembrie 2016 pentru reglementarea unor
m[suri de simplificare a acorddrii unor beneficii de asisten(I social6, precum qi pentru stabilirea unor
mdsuri bugetare pentru acestea in anul 2016;

findnd cont de prevederile H.G.R. nr.38 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.27712010 privind alocalia pentru suslinerea familiei, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;
in temeiul prevederilor art.63 alin. (1) lit. "e" qi ale art. 68 alin. (1) coroborat cu art.l15 alin.(l)
lit.a) din Legea nr.21512001 privind administratia publicd local6, republicatd, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare.

dispune:

cu CNP:
- incepdnd cu I februarie 2017, d-lui(d-nei) VARGA MARIA-TEREZIA,
2780328264438,domiciliat (A) in com. Vlrgata sat Valea,m.65,jud. Mureq, ggj@il. plata alocafiei
Art.l.

pentru sustinerea familiei dupd} copii, in cuanturn de 150 lei (0.300 ISR) conform art.2 alin (1) din
Legea ru.27712010 , pentru motivul : nu mai intleplinegte condi{iile de acordare previzute de lege.
Art. 2. - Dispozilia scrisl 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 modificdrile qi complet5rile ulterioare.
Art. 3. - Consilierul cu atribufii de asitenla sociald va aduce la indeplinire prevederile prezentei
dispozilii.
Art.4 -Prezetta dispozilie se va comunica: Prefecturii judetului Mureg, Agen{ia Jude(eand pentru
Prestatii Sociale Mureg qi celor interesati.
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