
R OMÂN IA 
Judetul Bistrita-Nasaud 

Comuna Lunca llvei 
PRIMAR 

DISPOZITIE 

privind iocetarea drept11l11i de acordare a alncatiei pentru s11stinerea (amiliei 
si recuperare de sume încasate necuvenit pentru domnul/doamna 

RUS LIVIU-IONEL 

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) 
RUS LIVIU-IONEL 

I domiciliat(ă) în LUNCA ILVEI 
strada LUNCII , numar 6 , bloc , scara , 
apartament 'udetul Bistrita-Nasaud , însotită de actele doveditoare 
privind componenta familiei formata din 5 membri, din care 3 copii sub 18 ani si de 
declaratia privind veniturile obtinute în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia, 
înregistrată cu nr. 199 din 2210912016 . (CNP: 1790704062987 l 
-Ancheta sociala efectuata la domiciliul solicitantului.
-Referatul nr. 4945 I 09/08/2018 prin care se propune incetarea platii alocatiei pentru sustinerea 
familiei pentru familia domnului I doamnei RUS LIVIU-IONEL 

-Prevederile Legii nr. 277/201 O privind alocaţia pentru susţinerea 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;
-0.U.G. nr. 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta
sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea în anul 2016;
-H.G.R nr. 559/2017 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011,
a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/201 O privind alocaţia pentru susţinerea familiei,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului
rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011;
-Procesul verbal de control nr. I întocmit de Agenţia Judeteană pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială Bistrita-Nasaud , înregistrat în registrul entităţii cu nr. / _____ _ 
Controlul s-a efectuat în baza Deciziei nr. I a Directorului general al Agenţiei Judetene 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială; 
ln temeiul art.61 alin.2 si art.68 alin.1 din Legea 215/2001, republicata, privind administralia publica locala. 

DISPUN 

Art.1. lncetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familia cu 3 copii 
a d-lui I d-nei RUS LIVIU-IONEL , titularul cererii nr. 199 I 2210912016 

începând cu data de 01/06/201� , din urmatoarele motive: 
CONFORM ART. 32 DIN L. NR. 277/2010 PRIVIND ALOCATIA DE SUSTINERE 

VENITURILE FAMILIEI DEPASESC VALOAREA DE 530 LEI/MEMBRU DE FAMILIE. 
Art.2. ln baza prezentei, AJPIS va recupera de la d-l (d-na) RUS LIVIU-IONEL 
suma de 450 lei, care reprezintă alocatie pentru sustinerea familiei încasata necuvenit pentru 
perioada 01.06.2018-31.07.2018 , deoarece în urma inspectiei s-au constatat 
nereguli la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenta familiei şi 
veniturile acesteia. 
Art.3.Prezenta Dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la primaria �omunei 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.4. Prezenta dispozitie va fi comunicata în termen de 5 zile de la data emiterii. 
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Dispozitii se încredinteaza persoana cu atributii de asistenta 
sociala din cadrul Primariei Comunei Lunca llvei 
Art.6. Prezenta Dispozitie se comunica cu: 

-lnstitutia Prefectului judetului :;:::Bi'lffiia,� saud 
- Agentia pentru Plati si Ins li�\$ �la, Bistrita-Nasaud 
-d-nul/d-na RUS �IVI O)tE . 1(1 LUNCA ILVEI 

nr. 6 , bi. , SC. � . . � , jud'�t Bistrita-Nasaud 
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