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             SECRETAR

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.   168
     din  31 august 2015

privind stabilire dreptului la aloca ţia pentru susţinerea familiei

Primarul comunei Bocşa,
Având în vedere cererea şi actele doveditoare depuse de familia  Porumb Rodica

prin care se solicită acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei începând cu luna august 2015, şi
referatul nr. 2913 din 31.08.2015 a referentului pentru asistenţă socială,

Văzând  prevederile  Legii  nr.  277/2010,  republicata,  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  august  2015,  se stabileşte  dreptul  la  alocaţia  pentru
susţinerea familiei şi cuantumul acesteia pentru familia Porumb Rodica , după cum urmează:

Titular CNP Adresa Nr.co
pii

Tip
familie

Venit
net/membru

Nr.înregistra
re cerere

Cuantum
alocaţie

Porumb
Rodica 

2880515313522 Bocsa
Nr.347

1 2 67 11/
21.08.2015

82

Art.2– Persoana  nemulţumită  se  poate  adresa  împotriva  prezentului  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– Inspector in cadrul compartimentului de asistenta  sociala.

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;
- Compartiment contabilitate şi prestatii si servicii sociale;
- Dosar dispoziţii.

P  R  I  M  A  R
   Barou Ioan


