
                                                             R O M A N I A 

                                                  J U D E Ţ U L  I A L O M I Ţ A
                                                                      COMUNA   SCANTEIA
                                                                      Tel/Fax:0243/242058

D I S P O Z I T I E
privind incetarea  dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

numitului  CALUT GHEORGHE
Primarul comunei Scanteia, Judetul Ialomita,  
Avand in vedere:
            Prevederile art 23 alin (1) si art. 32 din Legea nr. 277 / 24.12.2010, privind alocatia 

pentru sustinerea familiei, republicata, cu  modificarile si  completarile ulterioare;
             Prevederile  art. 16 din HG 38/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 277 / 2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
            Prevederile Legii 292 / 2011 privind asistenta sociala;
            Prevederile Legii 342/22.12.2015 privind aprobarea OUG nr 25/2015;
            Prevederile OUG 93/2016 privind reglementarea unor masuri de simplificare a 

acordarii unor beneficiide asistenta sociala.
         In temeiul art. 196 alin 1.lit(b) din OUG nr 57/2019 , privind codul  administrativ
             In  baza  referatului intocmit de asistentul social, prin care se constata ca familia  

numitului  CALUT  GHEORGHE nu mai indeplineste conditiile pentru acordarea 
alocatiei  pentru sustinerea familiei . 

D I S P U N E :
         Art.1. Incepand cu data de  01.02. 2020  inceteaza  dreptul  de alocatie  pentru  

sustinerea familiei, numitului  CALUT   GHEORGHE   CNP  cu domiciliul in localitatea 
Scanteia ,judetul Ialomita,  avand in componenta doi copii in cuantum de 164 lei,la 
cerere.                                                                                                                                     

         Art.2. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrative  554/2004.

         Art.3. Dispozitia va fi comunicata Institutiei Prefectului, in vederea exercitarii 
controlului de legalitate, prin grija secretarului si adusa la cunostinta AJPIS Ialomita in 
vederea emiterii deciziei de incetare a drepturilor catre beneficiar.                                      

                   PRIMAR,                                                            Contrasemneaza  pentru legalitate,
               ILIE GEORGETA                                                                    Secretar,              
                                                                                               DAVID CARMEN-GEORGIANA

Nr .23
Emis la Scanteia
Astazi..31.01.2020
Red/Intocmit DIACONESCU  MARIANA
………………………………………………………………………………………………………………………
                                         e.mail ;primariascinteia@yahoo.com
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