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PRIMAR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZIŢIA NR.24
din 28.04.2021
din privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
Primarul Comunei Coaş;
Avand in vedere:
- situatia rezultata din referatul cu nr.1.386/28.04.2021 intocmit de catre d-na Bran Mihaela Adela din
cadrul Compartimentului de asistenta sociala al aparatului de specialitate al primarului Comunei Coas prin care se
arata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
d-nului Firizan Cosmin- Sorin avand CNP 1860922245068 domiciliul in Comuna Coas, Localitatea Coas, str.
Valea Podurilor nr. 3 B, Judetul Maramures;
- prevederile art. 23 alin. (1), art.25 alin.(3) si art. 32 din Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru
sutinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 13 si art. 16 din HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d) alin.(5) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de
Urgenta nr. 57/2019- Codul Administrativ;
Emite prezenta
DISPOZITIE:
Art.1. Incepand cu data de 01.04.2021 inceteaza dreptul la alocatia pentru sustinerea familiei d-nului
Firizan Cosmin- Sorin avand CNP 1860922245068 domiciliul in Comuna Coas, Localitatea Coas, str. Valea
Podurilor nr. 3 B, Judetul Maramures;
Motivul: Beneficiarul (familia) nu îndeplineste condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea dreptului la
alocatia pentru sustinerea familiei.
Art.2. Sumele incasate necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea a familiei se recupereaza integral de
la reprezentantul familiei prin agenţia teritorială în condiţiile prevăzute de legislatia in vigoare in ceea ce priveste
reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială,
Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată in termen de 30 de zile de la comunicare la primarul comunei
iar în cazul în care sunteti nemulţumit de soluţionarea contestaţiei dispoziţia poate fi atacată potrivit prevederilor
Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Instituţia Prefectului – judeţul Maramureş;
- A.J.P.I.S. Maramureş;
- Compartimentul Asistenţă Socială;
- D-nul Firizan Cosmin- Sorin;
- Dosar dispozitii;
- Cetatenilor comunei prin afisare..
PRIMAR
ACHIM CALIN- VASILE

CONTRASEMNEAZA
pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL UAT,
AUGUSTIN AURICA

