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Privind aprobarea repunerii in plata a dreptului la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
pentru titularului MATEI STEFAN VIOREL cu cNP 1820628103821
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Primarul comunei Cislau,
Avand in vedere:
referatul compartimentului de asistenta sociala, inregistrat la nr. 4tpU 18.08.2015 intocmit de
doamna BOBELICA MARIA, referent in cadrul primariei, privind repunerea in plata a dreptului la
acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei deoarece a depus documente justificative.
art.29 alin 4 din Legeam.27712010 privind alocatia de sustinere a familiei cu modificarile si
completarile ulterioare ;
art.28 alin 1 lit.f din Hotararea Guvemului nr.3812011 privind aprobarea Normelor Metodologice
de aplicare a Legii 27712010;
instructiunile de aplicare a unor prevederi din normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr.277l2o11 p.irir,A alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Ordinul m.1474/2011 al
Ministrului muncii, familiei si protectiei sociale;
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O.U.G rr.l24l27.l2.2}l1 privind modificarea

si

completarea

reglemente aza acordarea de beneficii de asistenta sociala
OUG w.6512014

o

;

unor acte normative

care

'

art.63, atin.(l) litera "d" si alin.(5), litera "c", Trt.68, alin.(l)
prevederilor art.ll7, dinl,egea nr.21512001 privind administratia publica locala, republicata,

In temeiul prevederilor

si

a

DISPUNE:
in plata a dreptului pentru
^.rordarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru dosarul MATEI STEFAN VIOREL, motivat de faptul
,-,a a depus documente justificative privind veniturile si componenta familiei;
fit.Zplata alocaiiei pentru sustinerea familiei se asigura de Agentia Judeteana de Prestatii Sociale

Art. 1 Incepand cu data de 1 septembrie 2015

se aproba repunerea

Buzau.

Art.3 Titularul are obligatia de a aduce la cunostinta primarului,in scris,orice modificare intervenita in
componenta familiei si a veniturilor realizate in termen de maxim l0 zlle de la datamodificarii.
Art4lmpotriva prezenteidispozitii se poate depune plingere prealabila la Primarul comunei Cislau,
in termen de 30 zile de la comunicare.
Art.S Persoana nemultumita de raspunsul primit la plangereaprealabilapoate atacaprezenta
dispozitie conform Legii 55412004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.6 Cu comunic arca prezentei dispozitii persoanei indreptatite si Agentiei Judetene de prestatii
Sociale se imputerniceste reierentul cu atribgli! de asistenta sociala, iar Institutiei Prefectului, secretarul
comunel.

CISLAU,l8-

august 2015

Iffi

vuat pentru legalitate,
Secretar delegat,

