
  ROMANIA
JUDETUL IALOMITA                                                                    
COMUNA SARATENI
 -PRIMAR-

                                           

D I S P O Z I Ţ I E

   privind incetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei

Primarul comunei Sarateni

          Având în vedere:
          - referatul nr.14 din 30.06. 2020 , întocmit de compartimentul de asistenta sociala din cadrul primariei prin care se 
propune incetarea dreptului la ASF, acordat doamnei Ifrim Vali Florentina, domiciliata comuna Sarateni, str.Muncii , nr. 
26,  judetul Ialomita;
          - prevederile art.23 alin.(1), şi art. 432din Legea  nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinea 
familiei,republicată,cu modificările ulterioare.
          - prevederile art.16 din HG nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,cu modificările ulterioare.
       -prevederile O. U. G. nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative

In temeiul art.196, alin. (1), lit. b) si alin. (2) din OUG 57/2019 privind codul administrativ

                                                                D I S P U N E :

             Art.1 –  Incepand cu luna  Februarie  inceteaza dreptul de alocatie pentru sustinerea familiei  formata din 1 adult  
si 2minori.pentru familia doamnei  Ifrim Vali Florentina, avand C.N.P.-ul  2930322105031, cu domiciliul in comuna 
Sarateni, str.Muncii , nr. 26,  judetul Ialomita, deoarece venitul net pe membru de familie  este in suma de 533lei.
Art.2 - Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la primarul comunei Sarateni.
    Art.3 - În cazul de nemulţumire cu privire la soluţionarea contestaţiei, dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul 
Ialomita, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4 – Prin grija compartimentului de asistenta sociala ,prezenta dispoziţie se va comunica: reprezentantului 
familiei in termen de 5 zile  de la data comunicarii  oficiale catre,AJPIS Ialomita şi Instituţiei Prefectului în vederea 
exercitării controlului de legalitate.
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