ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA BRUIU
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 37/2016
privind suspendarea plăţii dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei acordată
doamnei Ovejanu Leana, începând 01.05.2016
Primarul Comunei Bruiu
Având în vedere ancheta sociala efectuata la data de 15.04.2016 de către perasoana cu
atribuţii in domeniul asistentei sociale, precum si referatul nr. 1057/27.04.2016
în baza art. 24 alin.(l) si alin. (2), din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei, cu modificările si completările ulterioare, a prevederilor art. 15 alin.(l) din
Hotărârea .Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările si completările ulterioare.
în temeiul art. 63 alin. (1) lit. d), raportat la alin. (5) lit. a), art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin. (1),
lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
DISPUNE:
A rt.l. - Suspendarea plaţii dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei acordata doamnei

Ovejanu Ileana, cu domiciliul în sat Bruiu, nr. 102, comuna Bruiu, judeţul Sibiu, avand C N P , în calitate de titular al alocaţiei pentru susţinerea familiei, incepand cu data de
01.05.2016 pe motivul nedepunerii la trei luni a declaraţiei privind componenta familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia.
Art.2. - Prezenta dispoziţie se comunică Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale a Judeţului
Sibiu care asigură plata drepturilor prevăzute la art. 1.
Art.3. - Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare potrivit
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Art.4. - Ducerea la îndeplinire a prezentei se asigura de către secretarul Comunei Bruiu si
persoana cu atribuţii de asistenta sociala din cadrul Primăriei Comunei Bruiu.
Emisă în Bruiu la data de 29.04.2016
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