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             SECRETAR

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.   165
   din  31 august 2015

privind modificarea cuantumului dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei

Primarul comunei Bocşa,
Având în vedere cererea nr. 63 din 26.08.2015 depusă de familia Boda Tunde Timea,

prin care se solicită modificarea cuantumului dreptului la  alocaţia pentru susţinerea familiei începând
cu luna august 2015 şi referatul nr. 2914 din  31.08.2015 a  referentului pentru asistenţă socială,

Văzând prevederile  Legii  nr.  277/  2010 privind alocaţia  pentru susţinerea familiei
coroborate cu prevederile HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii  nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,  cât şi  art. 63 (1) lit.d,
coroborat cu art.63 (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică  locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 68(1) şi art 115(1) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art. 1 -  Începând cu 1 Septembrie 2015 se modifică cuantumul dreptului  la alocaţia
pentru susţinerea familiei  pentru familia  KIRALY EVA, deoarece  au avut loc modificări privind
venitul  familiei, după cum urmează:

Titular CNP Adresa Nr.
copii

Tip
familie

Venit
net/mem
bru

Nr.înregistr
are cerere

Cuantum
alocaţie

motiv

Kiraly Eva 2711101312957 Borla
nr. 15

2 2 217 63/ 
26.08.2015

150 Modificat
venit familie

Art.  2  – Persoana  nemulţumită  poate  contesta prezentul  act  administrativ,   în
conformitate cu prevederile  Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art. 3  – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează d-na Iancau
Ionela Alexandra– referent social.

Art.4. – Comunicarea la beneficiar se va face în termen de 5 zile de la emitere.
Art. 5 -  Prezenta dispoziţie se comunică:

- Instituţiei Prefectului judeţului Sălaj;
- Persoanelor în cauză;
- Compartimentului contabilitate şi asistenta sociala;
- Dosar dispoziţii.

P  R  I  M  A  R
   Ioan Barou 


