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DISPOZITIA nr. 93
din 26 06 2017

privind stabilirea dreptului la alocat
suslinerea familiei d-nei, Iosin P

pentru
ela

Primarul comunei Bucium, judeful Alba;
Anahzdnd'.

cererea numitei Iosin Petromela. cu domiciliul in comuna
ium, satul Cerbu, ,195B, jud.
Alba, avlnd CNP 2640210010013 prin care solicitd aloca{ia pent suslinerea familiei ;
ancheta sociall intocmitd in22.06.2017. de referentul cu atri utii de asistenta soci la, privind
evaluarea socio-economicd a persoanei singure, din care re ItA ca solicitantul alocatiei a
?ndeplinit conditiile de acordare a alocaliei;
Avind in vedere prevederile:
art.76 alin,(1) si alin.(2) qi art,17 din Legea 27712010 privind a
republicatd cu modificirile gi completdrile ulterioare;
art. 5 si art. 8 din Legea nr , 292 din 20 decembrie 20 1 1 asisten{ei
art. 10 alin. (1) din Hotarareanr. 38 din 19 ianuarie 2011 pentru probarea Normelor
odologice
de aplicare a prevederilor Leglt nr. 27712010 privind alocp{ia
sus{inerea familiei;
O.U.G. nr. 124 din27 decembrie 20ll pentru modifioarea $i mpletarea unor act normatrve
care reglementeazd, acordarea de beneficii de asistenld social[;
O.UG. nr. 42 din 15 mai 2013 pentru modificarea gi comple
privind
venitul minim garantat, precum qi pentru modificarea _Leg!_41
privind a
pentru
suslinerea tamiliei:
O.U.G. nr" 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea qi comp
rea unof acte nor
in temeiul afi 68 art.(l) 9i art 115 alin. (1) lit. a) din te ea nr. 2151200I a
publice locale, republicat[, cu modific[rile gi completdrile ulter
re emit prezenla,

DISPOZITIE

Art.1.- Se constatd. cd in Registrul special de inregi
acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei a fost ?nsqrisd, la
cererea d-nei, Iosin Petromela.
kt.2 - Se stabileste alocatra pentru suslinerea familiei,
beneficiarei, Iosin Petromela, cu domiciliul in comuna Bucium,
avAnd CNP 2640210010013, cu un cuantum lunar de 102lei. pe
-Iosin Dumitru Mircea CNP 5021026015561
Art.3.impotriva m[surii dispuse de primar poate fi
contencios administrativ/Tribunalul Alba, in terrnen de 30 de
respectarea prevederilor legale in materie.

are a cererilor d
nr. 54 din data de

pentru
06.2017
"

incepdnd cu luna i ie 2017,
I Cerbu, nr. 195B, rd. Alba,
ru un copil, respectiv
mulatd ac{iu

ile de

la

Prezenta dispozilie se comunicd:
- Instituliei Prefectului - judelul Alba;
- Agenliei Jude{ene pentru Pl[1i qi Ins
- Compartimentului asisten![ social6;
- Beneficiarului alocaliei pentru sustinerea

ArL,4.

Sooialb

Al

milioi- Iosin

AVIZ.AT,
Secretar

