ROMANIA
J U D E T U L MURE§
COMUNA V A R G A T A
PRIMAR

Dispozitia nr. 154.
din 29 septembrie 2017
privind incetarea pldtii alocatiei pentru sustinerea familiei
pt. D-l/d-na Fulop Iren
Primarul comunei Vargata, judetul Mure§;
vazand cererea d-lui(d-nei) F U L O P I R E N , pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
cu nr. 3/13.03.2017.; tinand seama de ancheta sociala intocmita de comisia de anchetare;
in conformitate cu prevederile art.5, art.l6 alin.(l), ale art. 17 ,ale art. 18 §i art.23, alin (1),(2) din
Legea nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, astfel cum a
fost modificata §i completata prin OUG nr. 93/2016 din 8 decembrie 2016 pentru reglementarea unor
masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum §i pentru stabilirea unor
masuri bugetare pentru acestea in anul 2016;
Tinand cont de prevederile H.G.R. nr. 38 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei,
modificata prin H.G.R. nr. 599/2017,;
in temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. "e" §i ale art. 68 alin. (1) coroborat cu art.115
alin.(l) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare.

dispune:
Art.l. - incepand cu 1 octombrie 2017. d-lui(d-nei) F U L O P IREN, cu CNP: 2730503264421,
domiciliat (a) in com. Vargata sat Vargata, nr. 28, jud. Mure?, se inceteazd plata alocatiei pentru
susfinerea familiei dupa 1 copii, in cuantum de 102 lei (0,204 ISR) conform art. 2 alin (1) din Legea
nr.277/2010 , pentru motivul :
nu mai indepline^te conditiile de acordare prevazute de lege.
Art. 2. - Dispozitia scrisa a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la alocatie §i
decizia directorului de recuperare a sumelor incasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
Art. 3. - Consilierul cu atributii de asitenta sociala va aduce la indeplinire prevederile prezentei
dispozitii.
Art. 4 - Prezenta dispozitie se va comunica: Prefecturii judetului Mure§, Agentiei Judetene pentru
Prestafii Sociale Mure§ §i celor interesati.

