ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA SINMIHAIU ALMASULUI
PRIMAR

o I S P 0 ZIT I A Nr. 36
--------------------Din 28 februarie 2018
Privind

numarului
eopiilor eligibili ~i euantumul
alocatiei
pentru familia numitei Lingurar Gabriela

modifiearea

pentru

sustinerea

familiei

Primarul eomunei Sinmihaiu Almasului ,judetul Salaj, in exereitarea atributiilor sale legale;
Avand in vedere :
- Adresa nr.1706/27 .02.2018 primita de la AJPIS din care rezulta ea minorul Lingurar Remus
Florin CNP 5021007125821
are peste 20 de absente nemotivate pe semestrul I, an seolar 2017-2018.
Tinand seama de prevederile
- art.8,alin.1 din ~UG, nr.93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplifieare a acordarii
unor benefieii de asistenta sociala, pre cum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru aeestea in anul
2016, eu modificarile ulterioare
- art.27, alin.(1) din Legea 27712010,privind aloeatia pentru sustinerea familiei eu modificarile
ulterioare
- art.8 din H.G. nr.38/2011, privind Normele metodologiee de aplieare a prevederilor Legii
nr.277/2010 privind aloeatia pentru sustinerea familiei eu modificarile ulterioare
- art. 63 alin.l lit."d" , alin .5 lit. "a, e" din legea 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, eu modifiearile si eompletarile ulterioare
In temeiul prevederilor art.68 din legea 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare: .

DISPUN

------------------Art.1. Incepand eu luna martie
2018 se modifica numarul
eopiilor eligibili si euantumul
alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familia n~mitei Lingurar Gabriela CNP 2830117050071
eu
domieiliul in com.Sinmihaiu Almasului, sat Sinmihai~ Almasului , nr.262, judetul Salaj,
Motivul modificarii : minorul Lingurar Remus Florin figureaza eu un numar de 55 absente,
iar numarul eopiilor eligibili se modifica de la 2 la 1 .
Cunatumul alocatiei pentru sustinerea familiei se modifica si v-a fi in suma de 82 lei
Art.2.Impotriva prezentei Dispozitii persoana nemultumita se poate adresa In stante i de.
Conteneios-Administrativ
in eonditiile prevazute de legea Conteneiosului Administrativ nr.554/2004.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza compartimentul de servieii
si prestatii social e.·
./'
Art.4.Prezenta dispozitie se eomunica eu ;
Numia Lingurar Gabriela
Consilierul eu probleme soeiale
I
.
Agentia Judeteana pentru Platii ~i Inspectie
Sociala
- Salaj
I
InstitutiaPrefectului
Judetului Salaj;
dosar dispozitii
~.sinmihaiualmasului.ro
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