ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CF 4784300
PRIMAR
DISPOZITIE nr. 26/12.03.2021
privind încetarea alocatiei pentru sustinerea familiei,
pentru domnul(doamna) KALTENBACHER MIHAI BARNA
Primarul unitatii COMUNA SALACEA
Având în vedere:





Cererea si declaratia pe propria raspundere in dosarul alocatiei pentru sustinerea familiei dnului/d-nei KALTENBACHER MIHAI BARNA, domiciliat(a) in SALACEA, Nr. 697, insotita
de actele doveditoare privind componenta familiei formata din 5 membri, din care 4 copii sub 18
ani si de declaratia privind veniturile obtinute in luna anterioara depunerii cererii de catre membrii
acesteia; intregistrata cu nr. 132/24.10.2017;
Referatul nr. 1121/11.03.2021 prin care se propune incetarea din plata a alocatiei de sustinere a
familiei pentru familia d-lui/d-nei KALTENBACHER MIHAI BARNA formata din 5 membri,
cu un venit total de 200.00 lei;
Ancheta sociala efectuata la domiciliul solicitantului conform art. 15(1),(2),(3),(4) din Legea nr.
277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei si 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.
277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata;

Potrivit prevederilor:
-

Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
Hotararea nr. 38 din 19.01.2011 actualizata pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
- Ordonantei de urgenta nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea si completarea unor acte
normative;
- Ordonantei de urgenta nr. 25 din 30 iunie 2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat;
- Ordonantei de urgenta nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de
simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială.
În temeiul art. 155 alin. 1 , lit. d , alin. 5 , lit. c, art. 196, alin. 1 , lit. b și art. 199 din O.U. G. 57 / 2019 –
privind Codul Administrativ.
DISPUNE:
Art 1. ÎNCETAREA alocatiei pentru sustinerea familiei cu 4 copii, tip familie 2, a d-lui/d-nei
KALTENBACHER MIHAI - BARNA, in suma de 328.00 lei/luna titularul cererii numarul
132/24.10.2017 , incepand cu luna ianuarie - anul 2021, din urmatoarele motive: neîndeplinirea
obligației prevăzute la art. 23 alin. 1 din Legea nr. 277/2010 - modificată și completată, respectiv art. 25
alin. 1 din legea anterior menționată, s-a constat că familia începând cu data de 02.12.2020, deține în
proprietate o autoutilitară, aceata fiind al doilea autoturism avut în proprietate, fapt care îi exclude de la
dreptul ASF, privind bunurile avute în proprietate.
Art. 2. Propunem recuperarea sumelor încasate necuvenit de la titularul de ASF menționat mai
sus, începând cu data de 01.01.2021.
Art 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la primaria COMUNA
SALACEA in termen de 30 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 in termen de 5 zile de la data emiterii.

Art 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza persoana cu atributii de
asistenta sociala din cadrul Primariei COMUNA SALACEA .
Art 6. Prezenta dispozitie se comunica cu:
- Institutia Prefectului judetului BIHOR ;
- Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala BIHOR ;
- Domnul/doamna KALTENBACHER MIHAI BARNA din SALACEA, Nr. 697;
- dosar
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COMUNA SALACEA
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