
 

DISPOZIŢIA NR.12 
Din 30 IANUARIE 2020 

Privind  modificarea cuantumului  alocatiei  pentru sustinerea  familiei 
Numitei RINCAN MARIA MARGARETA din Loc.Treznea,nr.14G,Jud.Salaj 

 
PRIMARUL COMUNEI  TREZNEA 

        Avand  in vedere : 
      - referatul nr. 10 Din 29.01.2020 intocmit de Maxim Mihaela Stefania ;   
      - prevederilor art. 27 alin.(3) din  Legea 277/2010 privind  alocatia  pentru sustinerea familiei. 
     - prevederile art 8 alin (14) din HG 559/2017  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. 
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,       
      - prevederile  art.155 alin (1)lit. d,alin.(5)  lit.a  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul  
Administrativ; 
          In temeiul art  196. alin (1)  lit. b.  din  OUG  nr. 57/2019 privind  Codul  Administrativ  

DISPUNE: 
              Art. 1. Incepand cu data  de 01.01.2020 se  modifica  cuantumului alocatiei pentru  
sustinerea familiei,reprezentata de d-na  RINCAN MARIA MARGARETA cu CNP-ul, 
2900626314009 domiciliat in Loc. Treznea ,Nr.14G ,de la suma  de 82 lei pentru un nr.de 1 copil la 
suma  de 246 lei  pentru  un  nr. de  3 copii ; 
 Motivul  modificarii cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei se datoreaza faptului ca minorii : 
RINCAN DENIS PAUL avand CNP 5080712314026 si VARGA COSMINA MADALINA avand CNP 
6110916314025, elevi la Scoala Gimnaziala “Aurelia si Lazar Cosma” TREZNEA si nu a mai 
inregistrat absente pe sem.I 2019-2020. 
            Art. 2. Persoana  nemultumita  se  poate  adresa  impotriva  prezentului  act  administrativ  
Tribunalului  Salaj, in conformitate  cu  prevederile  Legii  nr. 544/2004  privind  contenciosul  
administrativ  cu   modificarile  si completarile  ulterioare. 
            Art. 3. Cu  ducere  la  indeplinire  a prezentei dispozitii  se  incredinteaza  referentul cu 
probleme sociale  si  contabil. 
             Art. 4  Comunicarea  cu persoanele in cauza  se face  in termen de 15  zile  de  la emitere . 

            Art. 4.. Prezenta dispozitie se comunica la: 
- Institutia Prefectului Judetului Sălaj; 
-    Agentia  Judeteana  pentru  Prestatii  Sociale  Salaj ; 
- Persoanelor în cauză; 

                      -    Dosar dispozitii  
                      -    www.primariatreznea.ro 
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