ROM ANIA

- COMUNA CISLAU
PRI MAR

JUDETUL BUZAU

DISPOZITIA nr.324
Pentru stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei titularului COSTIN
ELENA MONICA CNP 2840328100217

Primarul comunei Cislau,

o

Avand in vedere:
cererea domnului COSTIN ELENA MONICA prin care solicita acordarea alocatiei
pentru sustinerea familiei inregistrata la numarul 204-3010812015
ancheta sociala intocmita de doamna Bobelica Maria la data de prin care se propune
acordarea alocatiei
referatul compartimentului de asistenta sociala, 4>l: din 31.08.2015 intocmit de
doamna Bobelica Maria, referent in cadrul primariei, prin care propune acordarea
platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru dosarul COSTIN ELENA MONICA
deoarece a depus acte justificative privind veniturile.
prevederile u1.16-17 din Legea nr. 27712010 privind alocatia de sustinere a familiei cu
modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr.3812011 pentru aprobarea normelor
metodologice;
O.U.G rc.124127.I2.20I1 privind modificarea si completarea unor acte normative care
reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala
Prevederile O.U.G. nr. 4212013 pentru modificarea si completarea Legii 27712010

a

oucNR.65l20r4

In temeiul prevederilor art.63, alin.(1) litera "d" si alin.(5), litera "c", art.68, alin.(l) si
din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala,
republicata,

a

prevederilor art.117,

DISPUNE:

Art.l

Se stabileste dreptul de alocatie pentru sustirrerea

familiei COSTIN ELENA

MONICA CNP 2840328100217

cu domiciliul in com. Cislau , JUd.BUZAU incepand cu
data de 1 AUGUST 2015 in cuantum de 150 lei, pentru familia cu 2 copii.
Art.2 Plata alocatiei pentru sustinerea familiei se asigura de Agentia Judeteana de

Prestatii

S

ociale 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 10
zlle dela data modificarii.
Art.4 Impotriva prezentei dispozitii se poate depune plingere prealabila la Primarul
comunei Cislau, in termen de 30 zile de la comunicare.
Art.5 Persoana nemultumita de raspunsul primit la plangereaprealabilapoate ataca
prezenta dispozitie conform Legli 55412004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.6 Cu comunicareaprezentei dispozitii persoanei indreptatite si Agentiei
Judetene de prestatii Sociale se im
cu atributii de asistenta sociala, iar
Institutiei Prefectului, secretarul co
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