
ROMAN IA 
JUDETUL SALAJ 
COMUNA BALAN 
-PRI MARIA-

O I S P OZ I T I A N I<. 1~. 

din J I ianuarie 2022 

privind modificarea numărului de copii din familiei pentru aloc.:atia de sustinere a familiei pet r.1 
numitul Rostaş Valer Anton 

Primarul comunei BălanJudetul Salaj. Pop Daniel : 
Având în vedere referatul înregistrat la nr. 306 din 31.01.2022 privind acordarer-. !) .. •11 111 

un dosar şi modificarea plăţii pentru şapte dosare.încetarea pentru un dosar. întocmit de d-na I o;; 
Sanda-Mariana.inspector-asistenţă socială în cadrul primăriei: 

ln baza prevederilor art.27.pct.(3) din Legea nr.277120 I O pri, ind alocat ia pentru !_- U~\I" ll a 
familiei. H.G 599/2017 privind modificare şi completarea normelor metodologice de apli..:: ~ :1 

prevederilor Legii 416/200 I privind venitul minim garantat .aprobate prin H.G 50/20 I I. a i-.;~, 11 

Metodologice de aplicare a prevederile Legii 277/2010 privind alocaţia de susţinere a fan- .lk i I L 

art.16( I) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.277/20 I O aprobate prin H.G.m.38. ::1J 11 .1 l 

O.U.G.nr.124/2011. 
Văzând prevederile pct (2,3) din Legea nr 342/2015 .precum şi ale art.155 alin.(!) lit."d' \-w,,li.)·,1 
cu alin.(5) lit.("a .. ) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrath. 

ln temeiul art.196,pct.( I) lit. "b "din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului.nr.57120 I , .;,, i\ 111J 

Codul administrativ. 

DISPUNE: 

Art.(!). Aprobă modificarea numărului de copii din familie pentru alocatia de • L. l •,c·L 

a familiei pentru familia numitului(ei) Rostaş Valer Anton cu CNP din k,cJl il:t' t ,1 
Gâlgău Almaşului. nr comuna Bălan.în cuantum de 328 lei/lună .aferent unui numa ~ i > ,1 

copii,deoarece s-a modificat numărul de copii din familie de la cinci copii la opt copii l :h 1·11: 

Narcisa şi Rostaş Sebastian au inregistrat sub 20 de absente în primul semestru an şco 1 .'. ~ • 

2022,iar Rostaş Casian Roberto este copil nou născut. începând cu data de O 1.02.2022. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se incredinteaza funqionarul din ,_,,I · 1• 

Compartimentului de prestaţii şi servicii sociale din cadrul primariei. 
Art.3. Prezenta dispozitie se comunica la: 

-Instituţia prefectului judetului Salaj. Serviciul juridic si contencios admin ist 1 1•, 

-persoana tn cauza : 
-A.J.P.I.S. Sălaj; 
-inspectorul cu probleme sociale : 
-dosarul cu dispozitii . 

L.S. CO~TRASFMNF •\ , \ 
Secretar general al corn 11,.· , 

Avram Sebastian Va t 




