
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MURES  

ȘINCAI 

DISPOZITIE 

nr.  118 / 25.11.2020  

pentru acordarea ajutorului social și a alocației de susținere a familiei 

d-nei GOREA AURELIA  

 
Primarul unitatii Comuna Sincai Pop Vasile ,  

Avand in vedere :  

 cererea si actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile   membrilor de 

familie; 

 ancheta sociala; 

 fisa de calcul;  

In conformitate cu prevederile: 

-  Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare, 

actualizata;  

-  Legea 166/2012, actualizata;  

-  Legii 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificarile si completarile 

ulterioare, actualizata;  

-  HG 559/2017 pentru modificarea si complectarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, a normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinere a familiei. 

  

În  temeiul art. 155 alin. 1 , lit. d , alin. 5 , lit. c , art. 196 , alin. 1 , lit. b și art. 199 din  O.U. G.  57 

/ 2019 – privind Codul Administrativ . 

Primarul unitatii Comuna Sincai  

                                                      DISPUNE: 

Art 1. Acordarea ajutorului social si a alocatiei de sustinere a familiei, incepand cu luna 

decembrie potrivit cererii 13/11.11.2020 pentru familia d-nei GOREA AURELIA , CNP - , cu domiciliu 

in SINCAI-FANATE , str. -, Nr. 146 , in cuantum de 773.00 lei din care: 

 

            Cuantum VMG   527.00 lei 

Cuantum ASF     246.00 lei 
Art  2. Se stabileste obligatia de a efectua 40 de ore de munca in folosul comunitatii si de a se 

prezenta la Primaria comunei SINCAI 
Art 3. Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate Institutiei Prefectului Judetului MURES , 

AJPIS MURES , dosar dispozitii si titularilor in termen de 5 zile. 

Art 4. Prezenta dispozitie poate fi contestata in contencios administrativ conform Legii 554/2004 

in 30 de zile de la comunicare.  
 

 

 

 

Primar  

Comuna Sincai 

Pop Vasile  

  Secretar general delegat  

Onac Dan Cristian 

 


