ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DUMBRAVA ROŞIE
PRIMAR
DISPOZIŢIA
Nr.197 din 28. 07.2015
Privind suspendarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
domnului STACHI GHEORGHE
Grădinaru Ioan ,primarul comunei Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ;
În aplicarea temeiurilor juridice prevăzute de dispoziţiile:
- art. 63, alin.(1), lit. (d) şi alin. (5) lit. a) şi d), coroborate cu cele ale art. 36 alin. (6) lit. (a) pct. 2 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5 şi art. 8 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011,modificata;
- Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările ulterioare şi cele ale
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea
familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011.
Analizând referatul asistentului social, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Dumbrava Roşie, având nr. 10480 din 27.07.2015.
În temeiul 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;
DISPUN:

Art. 1 Începând cu data de 01.08.2015, se suspendă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei,
domnului Stachi Gheorghe, identificat prin CNP: 1620606270611, ca urmare a nedepunerii actelor
necesare reânoirii dosarului;
Art. 2 Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei, are obligaţia depunerii la Primăria comunei
Dumbrava Roşie din 3 în 3 luni după stabilirea dreptului la alocaţie, o declaraţie pe propia răspundere
privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia.
Art. 3 Modul de soluţionare a cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind acordarea
alocaţiei pentru susţinerea familiei se comunică persoanei Stachi Gheorghe, de către funcţionarul public
din cadrul Compartimentului de autoritate tutelară şi asistenţă socială, din aparatul de specialitate al
primarului comunei.
Art. 4 Prezenta dispoziţie se poate ataca la Tribunalul Judeţean Neamţ potrivit Legii
Contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5 Prezenta dispoziţie, însoţită de copia cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind
acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, împreună cu borderoul, se transmit la Agenţia Pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Neamţ.
Art. 6 Secretarul unităţii administrativ teritoriale va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi
instituţiilor interesate.
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