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DISPOZIŢIA nr. 93
din 28 iulie 2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru
susținerea familiei d-nei, Macavei Maria-Daniela
Primarul comunei Bucium, judeţul Alba;
Având în vedere:
-faptul ca d-na, Macavei Maria-Daniela, nu a depus declaraţie pe propria
răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii
acesteia;
- prevederile art.24 alin.(3) si 25 alin. (3) si alin.(6) din Legea nr. 277
din 24 decembrie 2010 (**republicată**)(*actualizată*)privind alocaţia
pentru susţinerea familiei;
- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează
acordarea de beneficii de asistenţă socială;
- LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 (*actualizată*)asistenţei sociale.
În temeiul 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 emite prezenta,
DISPOZIŢIE:
Art.1.- Începînd cu data de 01.08.2016 inceteaza dreptul la
alocaţie pentru susţinerea familiei, al beneficiarei, Macavei Maria-Daniela,
domiciliata în comuna Bucium, satul Valea Alba, nr. 741, judeţul Alba, cu
CNP , din urmatorul motiv:nu a depus actele necesare in termenul
prevazut de lege.
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 (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.5 La data emiterii prezentei, se abroga orice dispozitii contrare.
Art.6 Prezenta dispoziţie se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba ;
- Compartimentului asistenţă socială;
- D-nei, Macavei Maria-Daniela.

PRIMAR,
Ing. Napau Cornel

AVIZAT,
Secretar,
Jr.David Carmen-Nadia

