
PRIMAR
COMUNA TRIFE$TI

JUDETUL IA$I

D I S P OZIT IA Nr.182 din 17,09,2021
Privind incetarea dreptului la alocafie pentru susfinerea familiei

Primarul comunei Trifegti, judelul lasi - IVANACI ALHTANDRU,
Avand in vedere prevederile Legii nr. 277/2010, privind alocatia pentru sustinereafamiliei cu

modific arile ulterio are ;
Avand in vedere Ordonanta de urgenta cu nr.42/15.05.2013,privind modi/icarea Legii

nr. 2 7 7 / 2 0 1 0, pr iv ind al oc ati a p entru s us t iner e a famil i e i ;
Avdnd tn vedere analiza documentelor din dosarul al D-nei / d-lui : TURC(I OVIDIA

cu domicililiul in satul ZABOLOTENI, comuna Trifegti, judetul lasi, privind plata dreptului la
alocatia pentru sustinereafamiliei inregistratra la Primaria comunei Trifeqti.

Avdnd in vedere referatul compartimentului de asistenta sociala cu nn3766/17.09.2021;
Avand in vedere proiectul de dispozitie cu nr,49/17.09.2021;
Avand invedere prevederile art. 155 alin. (1) lit.d) si alin.(S) lit.a) din Codul Administrativ,

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

ouG 57/2019;

DISPUN:

Art.l. iwCLTAREA dreptului la alocalia pentru sustineres familiei. familiei:
TARCA OVIDIA, CNP: 1900501225062
- domiciliat(a) tn satul : ZABOLOTENI, comuna TRIFESTI, judelul lagi tn sumd de :82

lei tncepdnd cu data de : 01.09,2021.

Mo tiv ul incetdrii dr ep t ul ui es te :
Neprezentare documente j ustijicative la dos ar,

Art.2. Prezenta dispozilie vo fi dusd la indeplinire de Agentia Judeteana pentru Prestatii
Sociale a judetului IaSi.

Art.3. Prezenta dispozitie vaJi comunicatd familiei/ persoanei singure, Agentiei Judetene de
Prestatii Sociale IaSi Si Institutiei Prefectului Judelului IaSi pentru control Si legalitate.

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

Avizat pentr u legalitate,
Secretar generql,
Hriscawt/

Imi as um responsabilitatea
corectitudinii, intocmirii si legalitatii

Asistent Social
Baciu Doinary


