ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA BRUIU
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 19/2016
privind aprobarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei
d-nei Negru Codruta, începând cu 01.03.2016

Primarul comunei Bruiu,
Având în vedere cererea pentru acordarea alocaţiei de susţinere a familiei înregistrată
cu nr. 2/01.03.2016 depusa de către d-na Negru Codruta, domiciliată în localitatea
Bruiu, nr. 64, comuna Bruiu, judeţul Sibiu, ancheta socială întocmită in acest sens si
referatul nr. 111/18.01.2016 intocmit de către d-na Matara Eugenia Laura, delegat cu
atribuţii de asistenta sociala in cadrul Primăriei comunei Bruiu;
Înîbaza art. 5 alin.(l) lit.b), art. 16, art. 17 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei, republicata şi a prevederilor art. 10, alin. (1) si alin.(2) din
Hotărâffia Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
Legii nr, 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea, republicata,
în temeiul art. 63 alin. (1) lit. d), raportat la alin. (5) lit. c), art. 68 alin. (1) şi cele ale
art. 115 alin. (1), lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.l. - Aprobarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei d-nei Negru
Codruta, cu domiciliul în localitatea Bruiu, nr. 64, comuna Bruiu, judeţul Sibiu, avand
CNP , in calitate de titular al alocaţiei pentru susţinerea familiei, care are
în întreţinere 2 copii minori. Valoarea alocaţiei pentru susţinerea familiei este de 164
lei/lună şi se acordă începând cu data de 01.03.2016.
Art.2. - Prezenta dispoziţie se comunică Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale a
Judeţului Sibiu care asigură plata drepturilor prevăzute la art.l.
Art.3. - Prezenta dispoziţie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu potrivit prevederilor
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează persoana cu atribuţii de
asistenta sociala din cadrul Primăriei comunei Bruiu.
Emisă în Bruiu la data de 15.03..2016.
PRIMAR,
Berghea Ioan

IgfJj}
> 7

Difuzat: lex. Instituţia Prefectului - judeţul Sibiu,
I ex. Dosar Dispoziţii
lex.AJPS Sibiu ,
lex.dosar solicitant

AVIZAT,
SECRETAR,
Gherghel Viorica

Gk

