
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BĂLAN 
-PRIMĂRIA-

D I S P O Z I T I A N R 30 

din 31 ianuarie 2022 

privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familit>i pt>ntru familia numitei Cozac 
Alina Florentina 

Primarul comunei Bălanjude\ul Sălaj:Pop Daniel : 
Având în vedere referatul înregistrat la nr. 306 din 26.01.2022, privind aprobarea 

alocaţiei pentru un dosar ,modificarea alocaţiei de susţinerea familiei pentru şapte dosare 
,încetarea plaţii pentru un dosar, întocmit de ci-na.Gog Sanda-Mariana, inspector -asistenţă 
socială în cadrul primăriei; 

În baza prevederilor art.30 din Legea nr.277/2010,completată şi modificată prin 
O.U.G.nr.124/2011,ale art.16 pct( I) din Normele Metodologice de aplicare a legii aprobate 
prin H.G.nr.38/20 I I, precum şi prevederile O.U.G.nr.42/2013; ale art.63,pct.(5), lit. "c'· din 
Legea nr.215/2001,republicata.Vazand prevederile pct.(2,3) din Legea nr 342/2015 privind 
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 25/2015 pentru conpletarea a1t 8 din Legea 
nr 416/200 I privind venitul minim garantat.Art.155.alin.( I) lit. "d" coroborat cu alin .(S)lit ( 
,'a"si ,'c")din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

ln temeiul art.196,alin.( I) lit. "b"din Ordonanta de Urgenta a Guvernului ,nr. 57 /20 I 9 
privind Codul administrativ. 

DISPUNE: 

Art. I. Începând cu data de O 1.02.2022 încetează plata alocaţiei pentru susţinerea 
familiei în cuantum de 225 lei ,aferent unui număr de trei copii pentru dosarul numitului(ei) 
Cozac Alina Florentina cu CNP · din localitatea Gâlgău Almaşului , 
nr.. .comuna Bălan, ca urmare a faptului că în urma efectuării anchetei sociale am constatat 
că familia nu mai locuieşte împreună ,fiind în divorţ. 

Art. 2. Persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ în 
condiţiile Legii nr.554/2004. 

A11. 3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează referentul social al primăriei. 
Art. 4. Prezenta se comunică la: 

PRIMAR, 
POP DANIEL 

Prefectura judeţului Sălaj,Serviciul juridic şi contencios administrativ; 
persoana în cauză; 
A.J.P.S.Sălaj; 
inspector social; 

- dosarul cu dispoziţii; 

L.S. 
CONTRASEMNEAZĂ 

Secrewot ge,oral p/Băla" 




