
ROMÂNIA 
Judetul Bistrita-Nasaud 

Comuna Lunca llvei 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 
si recuperare de sume incasate necuvenit pentru domnul/doamna 

CONSTANTIN MARIA 

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

Cererea si declaratia pe propria raspundere pentru modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei a d-lui(ei) 
CONSTANTIN MARIA I domiciliat(ă) în LUNCA ILVEI 

strada INEULUI , numar 19 , bloc , scara , 
apartament ·udetul Bistrita-Nasaud , însotită de actele doveditoare 
privind componenta familiei formata din 3 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. 6930 din 13/11/2018 . (CNP: 2870307060604 l 
-Ancheta sociala efectuata la domiciliul solicitantului;
-Referatul nr. 7000 I 15.11.2018 prin care se propune modificarea cuantumului alocatiei pentru 
sustinerea familiei pentru familia domnului I doamnei CONSTANTIN MARIA 
-Prevederile Legii nr. 277/201 O privind alocatia pentru susţinerea familiei, republicata:
-Prevederile Hotararii nr.38 din 19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.277/2010 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 alocatia pentru sustinerea familiei,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protectie socială în perioada sezonului
rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011;
-Procesul verbal de control nr. I întocmit de Agentia Judeteană pentru Plăti 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 Plăti şi Inspecţie Socială; 

ln temeiul art.61 alin.2 si art.68 alin.1 din Legea 215/2001, republicata, privind administratia publica locala.

DISPUN 
Art.1. Se modifica cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familia cu copii 
a d-lui /d-nei CONSTANTIN MARIA , titularul cererii nr. 6930 I 1311112018 , de la suma de 

___ 8_2._00_, la suma de 75.00 lei/Juna, pe perioada 01.05.2018-30.11.2010 
din urmatoarele motive: 

Conform art. 25 din Legea nr.277/201 O cu modif. si comp!. ulterioare. 
S-AU MODIFICAT VENITURILE FAMILIEI.

Art.2. Alocatia pentru sustinerea familiei se acorda în suma de 75 lei/luna si se plateste de catre 
Agentia pentru Plati si lnspectie Sociala Bistrita-Nasaud , prin mandat postai sau, dupa caz, in cont 
curent personal sau in cont de card. 
Art.3. ln baza prezentei, AJPIS va recupera de la d-l (d-na) CONSTANTIN MARIA 
suma de 63 lei, care reprezintă alocatie pentru sustinerea familiei încasata necuvenit pentru 
perioada 01.05.2018-30.11.2018 , deoarece în urma inspectiei s-au constatat 
nereguli la completarea cererii şi declaratiei pe propria răspundere privind componenta familiei şi 
veniturile acesteia. 
Art.4.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.5. Prezenta dispozitie va fi comunicata în termen de 5 zile de la data emiterii. 
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Dispozitii se încredinteaza persoana cu atributii de asistenta 
sociala din cadrul Primariei Comunei Lunca llvei 

Art.7. Prezenta Dispozitie se comunica "C'u:---:., 
-Jnstitutia Prefectului judetului .:u!"10 r§.istrita-Nasaud , 
- Agentia pentru Platilsi'lnspectie s&·a1a Bistrita-Nasaud 
-d-nul/d-na COt'/,�TANTJN. MARIA .. -.: 'din LUNCA ILVEI 

nr. 19 , bi. ,.'; iaţ{ · ·!-.i, ··;'jljdetul Bistrita-Nasaud 
\\ , n · ?._l,i • .• ;; 1 / ,; • , Avizat pentru legalitate

Disp.nr. 279 \\,. r: a,:, .:'C) · 1·'-'· j' Secretar 
� '/ - t , 

din 15/11/2018 Fla�iu .�l! s_a _ / ,,_:·:· Griga Claudia 
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