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             SECRETAR

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.    86
        din  29 mai  2015

privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei

Primarul comunei Bocşa,
Având  în  vedere  referatul  nr.  1895/27.05.2015 a  referentului  pentru  asistenţă

socială, ce cuprinde propunerea de incetare a dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei deoarece
nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru acordarea acestui drept, respectiv s-a
depasit plafonul de venituri/membru de familie,

Văzând  prevederile  art.  32  din  Legea  nr.  277/2010  privind  alocaţia  pentru
susţinerea familiei, republicata,  coroborate cu prevederile art. 16 al.1 din 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 iunie 2015, încetează dreptul la alocaţia pentru susţinerea
familiei pentru  familia Balint Eva, după cum urmează:

Titular CNP Adresa Nr.copii Tip
familie

Venit
net/membru

Nr.înregistrar
e cerere

Motiv

Balint
Eva

2770214312979 Borla
nr. 263

2 2 588 86/16.03.2015 Depasit
nivel venit/
mb.familie

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
Barnutiu Maria – referent social.

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

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
- Persoanele în cauză;
- Compartiment contabilitate şi Barnutiu Maria ;
- Dosar dispoziţii.

P  R  I  M  A  R
   Barou Ioan


