ROM ANI A
JUDEŢUL S I B I U
COMUNA BRUIU
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A Nr. 88/2016
privind reluarea plaţii alocaţiei pentru susţinerea fam iliei
acordata doamnei Ovejanu Leana, incepand cu 01.09.2016
Primarul comunei Bruiu,
Având în vedere:
referatul nr. 2098/06.09.2016 întocmit de către domnul Berghea Ioan, delegat cu atribuţii de
asistenta sociala, prin care propune emiterea unei dispoziţii in vederea reluării plaţii alocaţiei de
susţinere a familiei acordata doamnei Ovejanu Leana, domiciliata in sat Bruiu, nr. 102, comuna
Bruiu, judeţul Sibiu;
cererea si declaraţia pe proprie răspundere inregistrata cu nr. 14/29.08.2016 ;
ancheta sociala nr. 32/31.08.2016;
Dispoziţia nr. 37/29.04.2016 privind suspendarea plaţii dreptului de alocaţie pentru susţinerea
familiei acordata doamnei Ovejanu Leana;
In conformitate cu prevederile art. 24, alin.(4), art. 29 alin. (7) din Legea nr. 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei, cu mdificarile si completările ulterioare, art. 10. alin. (3) si art. 16
alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru
aplicarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările si completările
ulterioare
In temeiul dispoziţiilor art. 63, alin. (1) lit. d), raportat la alin. (5) lit.a), art.68, alin. (1) si art. 115
alin. (1), lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si
completările ulterioare
D I S P U N E :
Art. 1. începând cu data de 01.09.2016, se repune în plată alocaţia de susţinere a familiei
doamnei Ovejanu Leana, având C.N.P , domiciliată în sat Bruiu, nr. 102, comuna
Bruiu, judeţul Sibiu, în cuantum de 82 lei/lună, pentru un copil, pe motivul depunerii de către titular a
cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere.
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 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 aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bruiu.
Emisă în Bruiu la data de 06.09.2016.
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