
ROMAN IA 
JUDETUL SALAJ 
COMUNA BALAN 
-PRlMARIA-

DISPOZITIA NR 141. 

din 24 maitie 2022 

privind modificarea cuantumului alocaţiei de susţinerea familiei pentru familia numitului Lingurar 
Cristian 

Primarul comunei Bălan,judetul Salaj, Pop Daniel ; 
Având în vedere referatul înregistrai la nr. 1260 din 24.03.2022 privind modificarea 

cuantumului alocaţiei de susţinerea familiei datorat maJorări ISR începând cu luna martie 2022, 
întocmit de d-na.Gog Sanda-Mariana,inspector-asistenţă socială în cadrul primăriei; 

ln baza prevederilor art.27,pct.(3) din Legea nr.277/2010 privind a!ocatia pentru susţinerea 
familiei, H.G 599/2017 privind modificare şi completarea nonnelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii 4 l 6/200 I privind venitul minim garantat ,aprobate prin H.G 50/20 l l, a Normelor 
Metodologice de aplicare a prevederile Legii 277/2010 privind alocaţia de susţinere a familiei :ale 
ait.16(1) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.277120!0 aprobate prin H.G.nr.38/2011 ale 
O.U.G.nr. !24/2011. 
Văzând prevederile pct (2,3) din Legea nr 342/2015 ,precum şi ale art.155 alin.( l) lit. "d"coroborat 
cu alin.(5) lit.(''a") din 0.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

In temeiul art. I 96,pct.( I) lit. "b"din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului,nr.57/2019,privind 
Codul administrativ. 

DISPUNE; 

Art.(!). Aprobă modificarea alocaţiei de susţinerea familie pentru familia numitului(ei) 
Lingurar Cristian cu CNP din localitatea Chechiş, nr. comuna Bălan,în cuantum de 
345 lei/lună ,aferent unui numar de şapte copii, începând cu data de Ol .03 .2022 ca urmare a 
modificării ISR. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se incredinteaza funcţionarul din cadrul 
Compaitimentului de prestaţii şi servicii sociale din cadrul primariei. 

Art.3. Prezenta dispozitîe se comunica la; 
-Instituţia prefectului judetului Salaj, Serviciul juridic si contencios administrativ : 
-persoana in cauza; 
-A.J.P.1.S. Sălaj ; 
-inspectorul cu probleme sociale ; 
-dosarul cu diso~,:~1--,,, 7· .. .,. 1 ,, •• ,~ r ·'., 

_;,..·· ,;J>' , . ; .--1" <ii ._'•\ /,, o _ _,-•>'"·--~- -:\ 

(/J:J:; /~--,:-"\ ' '~ 
PRIMARI/' /. \.J;i~.\s.•·::::)'\ 
Pop Dani, • !\ ~ \. \!)' ţ~; \ i 2 / 

:,;:, ' .--..., , j "'."' I 
\ '? ..... - /-ic' I/ \\ -1/ ....,__~__, , .... 

~1:}'.l 

CONTRAScMNEAZA 
Secretar general al comunei 

Avra~S,~le 




