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ROMÂNIA
Judeţul Bistrita-Nasaud

Comuna Sânt

PRIMAR
DISPOZIŢIE

privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei
si recuperare de sume încasate necuvenit pentru domnul/doamna

TIMIŞ VIOREL

Primarul Comunei Sânt, jud. Bistrita-Nasaud,
Având în vedere:

Cererea si declaraţia pe propria răspundere pentru modificarea alocaţiei pentru susţinerea familiei a d-lui(ei)
timiş vioreldomicilia^a) în sânt,

stradaprincipala, număr    518, bloc, scara,

apartamentjudeţulBistrita-Nasaud? însoţită de actele doveditoare
privind componenta familiei formata din    5membri, din care   3copii sub 18 ani si de
declaraţia  privind veniturile obţinute în luna anterioara depunerii cererii de către membrii acesteia,
înregistrată cu nr.  2601    din 08/06/2017    ,(cnp: 1760929064339 )
-Ancheta sociala efectuata la domiciliul solicitantului;
-Referatul nr.    2602  /    08.06.2018    prin care se propune modificarea cuantumului alocaţiei pentru
susţinerea familiei pentru familia domnului / doamneitimiş viorel;
-Prevederile Legii nr. 277/2010 privind aloca^ia pentru sus^inerea familiei, republicata:
-Prevederile Hotărârii nr.38 din 19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
-O.U.G. nr. 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenta
sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea în anul 2016;
-H.G.R nr. 559/2017 din 4 august 2017 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011,
a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind aloca^ia pentru sus^inerea familiei,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, i a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protec^ie socială în perioada sezonului
rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011;

-Procesul verbal de control nr.     23 / 24.05.2018   întocmit de Agenpia Judeţeană pentru Plâjoi i
InspecJ^ie Socială   Bistrita-Nasaud, înregistrat în registrul entită^ii cu nr. 2423    g4.05.20i8.
Controlul s-a efectuat în baza Deciziei nr.     61  / 15.02,2018  a Directorului general al Agen^iei Judeţene
pentru Plâj^i i Inspec^ie Socială;

In temeiul art. 61 alin.2 si art. 68 alin.1 din Legea 215/2001 republicata, privind administraţia publica locala;

DISPUNArt.1. Se modifica cuantumul  alocaţiei  pentru  susţinerea familiei pentru familia  cu    3   copii
a d-lui /d-neitimiş viorel, titularul cererii nr. 2601  /    08/06/2017  ;

Nu sunt declarate veniturile reale din salariu se modifica cuantumul de la 246 la 225 lei
In lunile ianuarie,februarie aprilie,iulie,august,septembrie,decembrie,2017 si ianuarie 2018

Dosarul ramane in plata si familia beneficiază de 225 lei /luna

Art.2. Alocaţia pentru susţinerea familiei se acorda în suma de225  lei/luna si se plăteşte de către
Agenţia pentru Plaţi si.Inspecţie Sociala   Bistrita-Nasaud     prin mandat postai sau, după caz, in cont

curent personal sau in cont de cârd.
Art.3.ln baza prezentei, AJPIS va recupera de la d-l (d-na)timiş viorel
suma de   168 lei, care reprezintă alocaţie pentru susţinerea familiei  incasata   necuvenit     pentru
perioada, deoarece în urma inspecţiei s-au constatat
nereguli la completarea cererii i declara^iei pe propria răspundere privind componen|oa familiei i
veniturile acesteia.
Art.4.Prezenta Dispoziţie poate fi atacata cu plângere prealabila la primăriaComunei Sânt

in termen de 30 de zile de la comunicare, in condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ,
cu modificările si completările ulterioare.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi comunicata în termen de 5 zile de la data emiterii.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Dispoziţii se încredinţeazărtenta
so
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