ROMANIA
JUDETUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI FRECATEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 87
privind încetarea plăţii alocaţiei pentru sustinerea familiei pentru titular – Fatu Valentina din
localitatea Frecatei,comuna Frecatei, judetul Tulcea

EC. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecatei, jud.Tulcea;
Avand în vedere:
- referatul nr. 1580 din 27 februarie 2017, întocmit de asistentul social din cadrul
Primăriei Frecăţei prin care propune încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei pentru Fatu
Valentina;
- cererea – declaratie pe propria raspundere a doamnei Fatu Valentina inregistrata la
Primaria Comuei Frecatei sub nr. 1579/27.02.2017 prin care solicita incetarea alocatiei pentru
sustinerea familiei;
Tinand cont de prevederile:
- art. 16, alin. 1 din anexa 1 la H.G. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea
familiei, republicata, modificata si completata ulterior;
- art. 24, 26, 30 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,
republicata, modificata si completata ulterior;
In temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) litera “d”, alin. (5) litera “c”, art. 68, alin. (1) şi
art. 115 alin. (1) litera “a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
modificata si completata ulterior,
DISPUN
Art. 1. - Începând cu data de 01.03.2017 încetează plata alocaţiei pentru susţinerea familiei
pentru Fatu Valentina domiciliata in sat Frecatei, comuna Frecăţei, judetul Tulcea.
Art. 2. - Motivul încetării alocatiei pentru sustinerea familiei, consta in depasirea cuantumului
pe membru de familie deoarece presteaza munca remunerata in strainatate
Art. 3.- Prezenta dispoziţie poate fi contestă în termen de 30 de zile de la comunicare la
Primăria comunei Frecatei, judeţul Tulcea;
În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, dispoziţia poate fi atacată la
Tribunalul Tulcea, în termen de 6 luni de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 4. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată persoanei mentionala la art. 1, Agenţiei Judeţene
pentru Plaţi şi Inspecţie Socială Tulcea, şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea.
Emisă astăzi 28.02.2017
PRIMAR,
Ec. Marian NAIMAN

Vizat pentru legalitate
SECRETAR,
George-Cosmin Cergau

