ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA BUCIUM
PRIMAR

Tel/Fax: 0372898512, Tel 0258/784112
e-mail primaria.bucium@yahoo.com

DISPOZIŢIA nr.14
din 26 ianuarie 2016
privind modificarea cuantumului alocatiei pentru
susținerea familiei d-nei, Macavei Maria-Daniela
Primarul comunei Bucium, judeţul Alba;
Avand in vedere:
- cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala,
inregistrata la Primaria comunei Bucium cu nr.18/26.01.2016, insotita de actele doveditoare
privind componenta familiei si veniturile acesteia, realizate in luna decembrie 2015 ;
- ancheta socială întocmită, de asistentul social privind evaluarea socio-economică a familiei,
din care rezultă ca solicitantul alocaţiei a îndeplinit condițiile de acordare a alocației;
- actele depuse la dosar, din care reiese necesitatea modificarii cuantumului alocatiei de sustinere a
familiei si emiterea unui nou act administrativ in acest sens;
- prevederile art.5 si ale art.8 din Legea nr.292/2011, Legea asistentei sociale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art.23 alin.(2), art.25 alin.(3),art.27 alin.(6) din Legea nr.277/2010 privind alocatia
pentru sustinerea familiei coroborat cu cu art.10 si art.11 din H.G. nr.38/2011 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.277/2010
- prevederile O.U.G. nr. 124 /2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care
reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială;
- prevederile O.U.G. nr.42/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, precum si pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru
sustinerea familiei;
În temeiul art.63 lit.e),art. 68 alin.(1) şi art. 115 alin.( 1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
DISPUNE:
Art.1.- Incepand cu luna ianuarie 2016, se modifica dreptul la alocatia pentru sustinerea
familiei d-nei, Macavei Maria-Daniela domiciliata în comuna Bucium, satul Valea Alba, nr.741, jud.
Alba, având CNP 2831225015578, in cuantum de 82 lei/luna la 75 lei/luna, din urmatorul motiv:
veniturile au crescut ca urmare a angajarii tatalui , pentru minorul, Iancu Sebastian-Nicolae CNP
5001013015561;
Art.2.- In cazul in care intervin modificari in componenta familiei sau a veniturilor realizate,
titularul ,alocatiei pentru sustinerea familiei,are obligatia ca in termen de 5 zile sa comunice in scris
primarului.
Art.3.Reprezentantul legal are obligatia ca pentru copiii de varsta scolara sa prezinte din 3 in 3
luni dovada frecventarii cursurilor scolare de catre copii, precum si veniturile realizate in aceasta
perioada de catre parinti, sub sanctiunea suspendarii/incetarii dreptului la alocatia pentru sustinerea
familiei.
Art.4 Prezenta dispozitie, insotita de copia cererii si declaratiei pe propria raspundere, precum si
ancheta sociala privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei, impreuna cu borderoul, se
transmit Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Alba, care asigura plata drepturilor
persoanei prevazuta in borderou
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Art.5 (1)Persoana nemultumita se poate adresa autoritatii publice emitente, in termen de 30 de
zile ,de la data comunicarii actului administrativ, in vederea revocarii in tot sau in parte, a acestuia.
(2)In cazul in care persoana in cauza este nemultumita de modul de solutionare a contestatiei,
dispozitia poate fi atacata la Tribunalul Alba, conform prevederilor Legii 544/2004 privind
contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare
Art.6 La data emiterii prezentei, se abroga orice dispozitii contrare.
Art.7. Prezenta dispoziţie se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
-Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Alba ;
- Compartimentului asistenţă socială;
- Beneficiara alocatiei pentru sustinerea familiei, Macavei Maria-Daniela.

PRIMAR,
Ing. Napau Cornel
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AVIZAT,
Secretar
Jr.David Carmen-Nadia
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