ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA BĂLAN
-PRIMĂRIA-

DISPOZIŢIA

din 31 martie
privind încetarea plăţi

alocaţiei

pentru

susţinerea

NR 210.

2022
familiei pentru familia numitei Simionescu

Elena

(

Primarul comunei Bălanjudeţul Sălaj :Pop Daniel ;
Având în vedere referatul înregistrat la nr. 1393 din 31.03.2022, privind încetarea
plaţi pentru un dosar, întocmit de d-na.Gog Sanda-Mariana, inspector -asistenţă socială în
cadrul primăriei;
În baza prevederilor art.30 din Legea nr.277/20 I 0,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.38/2011, precum şi prevederile O.U.G.nr.42/2013; ale ait.63,pct.(5), lit. "c" din
Legea nr.215/200 l ,republicata.Vazand prevederile pct.(2,3) din Legea nr 342/2015 privind
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 25/2015 pentru conpletarea art 8 din Legea
nr 416/2001 privind venitul minim garantat.Art.155.alin.(l) lit. "d"coroborat cu alin .(5)lit (
,'a"si ,'c")din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Jn temeiul art.196,alin.(l) lit."b"din Ordonanta de Urgenta a Guvernului ,nr. 57/2019
privind Codul administrativ.

DISPUNE:
Art. I. Începând cu data de O1.04.2022 încetează plata alocaţiei pentru susţinerea
familiei în cuantum de 173 lei ,aferent unui număr de doi copii
pentru dosarul
din localitatea Gâlgău Almaşului ,
numitului(ei)Simionescu Elena cu CNP:
nr.
,comuna Bălan, ca urmare a cereri de încetare depusă de titular deoarece familia îşi
schimbă domiciliul în localitatea Botoşani.
Art. 2. Persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ în
condiţiile Legii nr.554/2004.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează referentul social al primăriei.
Art. 4. Prezenta se comunică la:
- Prefectura judeţului Sălaj,Serviciul juridic şi contencios administrativ;
- persoana în cauză;
- A.J.P.S.Sălaj;
- inspector social; _
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PRIMAR,
POP DANIEL
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