
ROMÂN IA 
Judetul Bistrita-Nasaud 
Comuna Lunca llvei 

PRIMAR 

DISPOZITIE 
privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei 

pentru domnul/doamna 

CUREA MARIOARA 

Primarul Comunei Lunca llvei, jud. Bistrita-Nasaud, 
Având în vedere: 

Cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei a d-lui(ei) 
CUREA MARIOARA 

I 
domiciliat(ă) în LUNCA ILVEI 

strada BRADULUI , numar 20 , bloc , scara , 
apartament 'udetul Bistrita-Nasaud , însotită de actele doveditoare 
privind componenta familiei formata din 2 membri, din care 1 copii sub 18 ani si de 
declaratia privind veniturile obtinute în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia, 
înregistrată cu nr. 206 din 13/01/2017 .(CNP: 2900402050031 > 

-Ancheta sociala efectuata la domiciliul solicitantului conform art.15(1 ),(2),(3),(4 )din Legea nr.277 /201 O
privind alocatia pentru sustinerea familiei si art.art.9(1 ),(2),(3),(4),(5) din Hotararea nr.38 din 19.01.2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/201 O privind alocatia 

pentru sustinerea familiei;
-Referatul nr. 461 I 2510112018 prin care se propune încetarea platii alocatiei pentru sustinerea 
familiei pentru familia domnului I doamnei CUREA MARIOARA 

-Prevederile art.26 (2), art.30 din Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata;
-Prevederile Hotararii nr.38 din 19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.277/201 O privind alocatia pentru sustinerea familiei;
-Prevederile OUG nr.2/2011 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
-Prevederile Ordonantei de urgenta nr.124/2011, pentru modificarea si completarea unor acte normative care
reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala;
-Prevederile Ordonantei de urgenta nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea si completarea unor
acte normative;
-Prevederile Hotararii nr. 778 din 09.10.2013 pentru modificarea 0i completarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 277/201 O privind alocapia pentru suspinerea familiei, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 38/2011; 
ln temeiul art.61 alin.2 si art.68 alin.1 din Legea 215/2001, republicata, privind administratia publica locala. 

DISPUN 

Art.1. lncetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familia cu 1 copii 
a d-lui I d-nei CUREA MARIOARA , titularul cererii nr. 206 I 13/01/2017 

începând cu data de 0110712017 , din urmatoarele motive: 
CONFORM ART. 32 DIN L. NR. 277/2010 PRIVIND ALOCATIA DE SUSTINERE 

NU SE NCADREAZA IN LEGE 
Art.2.Prezenta Dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la primaria Comunei Lunca llvei

in termen de 30 de zile de la comunicare, in conditiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art.3. Prezenta dispozitie va fi comunicata în termen de 5 zile de la data emiterii. 
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Dispozitii se încredinteaza persoana cu atributii de asistenta 
sociala din cadrul Primariei Comunei Lunca llvei
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nr. 20 

Disp.nr. 32 

din 2510112018 

Bistrita-Nasaud 

Vizat pentru control 
financiar preventiv, 
. .ll�an,� Bruma
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