JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CEICA
PRIMAR
DISPOZIŢIA
privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinera familiei a
familiei TEGLAS IRINA
Având in vedere raportul de specialitate întocmit de doamna PRIALA FLORICA salariata cu
atributii de asistenta sociala, prin care propune ca dosarul numitului/ei TEGLAS IRINA cu
domiciliul in sat CORBESTI, nr sa fie pus in plata incepand cu data de 01.01.2021
Avand in vedere continutul anchetei sociale din care rezulta ca familia TEGLAS IRINA
cu domiciliul in COMUNA CEICA, sat CORBESTI, nr, intruneste conditiile legale pentru
acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei ,realizind un venit lunar in suma de 267 lei/membru
Avand in vedere dispozitiile art.1, alin.1 combinat cu art 1 alin.2 lit. a, a Legii
nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cat si Hotararea nr.38/2011 pentru
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia
pentru sustinerea familiei republicata,Ordonanta de urgenta nr 65/2014
Având în vedere prevederile art. 196 alin. (1) lit. ”b” , precum şi art. 155 alin. (1) lit. “a”,
din OUG nr. 57 / 2019 din Codul Administrativ,
Primarul comunei Ceica,

DISPUNE
Art.1. Incepind cu 01.01.2021, se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
pentru TEGLAS IRINA, avand CNP, reprezentantul familiei,cu domiciliul in comuna CEICA,sat
CORBESTI, nr
Cuantumul alocatiei este de 75 lei, corespunzator unui numar de 1 copil aflat in ingrijirea
familiei,
Art.2 . Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei are obligatia sa comunice in scris
primarului in termen de maximum 10 zile orice modificare intervenita care conduce la
modificarea veniturilor familiei, iar la interval de 3 luni dupa stabilirea dreptului de alocatie va
depune o declaratie pe proprie raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de
membrii acesteia,
Art.3. Prezenta dispozitie se comunica cu:
- Institutia Prefectului judetului Bihor,
- Agentia Judeteana de Prestatii Sociale Bihor,
- Titularul dosarului -personal,

PRIMAR
SOVRE ANA LIVIA
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