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DISPOZITIA  Nr.96 

din 30 SEPTEMBRIE  2019 
         privind  stabilirea   cuantumului   alocatiei  pentru sustinerea  familiei   numitei   

LABO ANCUTA cu  domiciliul  in localitatea  Treznea, nr. 14, 
comuna  Treznea ,jud. Salaj 

 
PRIMARUL COMUNEI  TREZNEA; 

Avand  in vedere : 
     -Cererea  cu  nr. 146  din  20.09.2019  din care rezulta  ca  ,d-na  LABO ANCUTA cu  

domiciliul  stabil  in  localitatea  Treznea    nr. 14 , avand  CNP 2900115314002 indeplineste  
conditiile prevazute  de  lege  pentru  acordarea  alocatiei  pentru sustinerea familiei;      

     - art. 2  alin. ( 2 ) din Legea  277/2010, privind  alocatia  pentru sustinerea familiei, ,, 
beneficiaza de alocatie si  familia  formata  din persoana  singura  si copiii aflati  in intretinerea  
acesteia  si care  locuiesc  impreuna  cu  aceasta, denumita  in continuare  familie  
monoparentala''; 

      - art. 17  din  Legea  277/2010, '' Stabilirea  dreptului  la  alocatia  pentru  sustinerea  
familiei  si  a  cuantumului  acestora  se  face  prin  dispozitie  scrisa  a primarului''; 

      - prevederile  art. I – III  din  OUG  42/2013  pentru   si  modificarea  si completarea    
Legii  416/2001 privind  venitul  minim  garantat  precum  si  pentru  modificarea  Legii  277/2010 
privind  alocatia  pentru  sustinerea  familiei ; 

      -  prevederile   H.G.  nr.  778/2013 pentru  modificarea  Normelor  privind  venitul  minim  
garantat  si  alocatia  pentru  sustinerea  familiei ; 

       -  potrivit  Articolului  Unic punctul  3  din Legea  342/2015 privind  aprobarea   O.U.G. 
nr. 25/2015 pentru  completarea art. 8   din Legea  416/2001  privind venitul  minim garantat ; 
            In  temeiul  art. 196 alin.(1) lit. b),   din  OUG   nr. 57/2019  privind  Codul  Administrativ; 

DISPUNE: 
 

Art. 1.  Incepand  cu data  de 01.10.2019  se  aproba  stabilirea  cuantumului   alocatiei   
pentru sustinerea  familiei, pentru  d-na    LABO ANCUTA   in  suma  de  75  lei    pentru  un  nr. de  
1  copii.  

 Art. 2. Prezenta dispozitie  poate fi  contestata  de  persoana  nemultumita  in  conditiile  
Legii  554/2004  privind  contenciosul  administrativ, 

Art .3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispoziţii se incredinţează compartimentul  
asistenţă socială şi contabilitate. 

Art. 4.. Prezenta dispozitie se comunica la: 
- Institutia Prefectului Judetului Sălaj; 
- Compartimentul prestaţii si asistenta sociala şi contabilitate ; 
-    Agentia  Judeteana  pentru  Prestatii  Sociale  Salaj ; 
- Persoanelor în cauză; 
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