
PRIMAR
coMuNA TRII,E$TI

JUDETUL IA$I

DISPOZITIE
Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei

Primarul comunei Trifegti, judelul Iasi - IVANUC{ ALE)(ANDRU,
Avand in vedere prevederile Legii nr. 277/2010, privind alocatia pentru sustinereafamiliei cu

modiJicarile ulterioare; 
r

Avand in vedere Ordonanta de urgenta cu nr.42/15.05.2013,privind modificarea Legii
nr. 2 7 7 / 2 0 1 0, pr iv ind al oc at i a p entru s us t iner e a famil i e i ;

Avdnd tn vedere analiza documentelor din dosarul qdministrativ al D-nei / d-lui :
REBENCIUC ILIE

cu domicililiul in satul IIERMEZI(I, comuna Trifesti, judetul lasi, privind plata dreptului la alocatia
p entru sustinerea famil iei inre gistrata la Primaria c omune i TrifeSti.

Avdnd tn vedere conlinutul documentelor din dosar,
Avand in vedere prevederile art. I 5 5 alin. (1) lit.d) si alin. (5) lit.a) din Codul Administrativ,

aprobat prin OUG 57/2019;
Avand in vedere prevederile art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ, aprobat prin

ouG 57/2019;

DISPUN:

Art.1. tNCETAREA dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei. familiei:
REBENCIUC ILIE, CNP: 1880714226769
- domiciliat(a) in satul : HERMEZIU, comuna TRIFESTI, judelul lagi tn sumd de :306

lei tncepdnd cu data de : 01.07.2021.

Motiv ul tncetdrii dreptului este :
Neprezentare documente j ustificative la dosar.
Minorul Rebenciuc Razvan-Gabriel cu CNP 5131104226756 ,a acumulat 49 absente in

semestrul I al anului scolar 2020-2021.

ArLZ Prezenta dispozilie va fi dusd la tndeplinire de Agentia Judeteana pentru Prestatii
Sociale a judetului lagi.

Art.3. Prezenta dispozilie vafi comunicatd familiei/ persoanei singure, Agentiei Judetene de
Prestatii Sociale Iasi si Institutiei Prefectului Judelului lasi pentru control si legaliiate.

Conform art. 39, alin. I din Legea 277/2010, dispozitia poate Ji atacata potrivit prevederilor
Legii contenciosului administrativ nr. 554/ 2004 cu modificarile ulterioare.

Nn 145 Data:19.07,2021
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Av izat p e ntr u leg alitate,

Secretar general,
Hrisca Nlcoleta

dt
Imi asam responsabilitatea
corectitudinii, intocmirii si leg alitatii7*:
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