
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MURES  

ȘINCAI 

DISPOZITIE 

nr. 32 /24.03.2021  

privind încetarea a alocatiei  

pentru sustinerea familiei,d-nei SZABO MARGIT  

 

Primarul unitatii Comuna Sincai Pop Vasile  

Avand in vedere: 

 

• Cererea,ancheta si actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile membrilor 

de familie; 

 

            Potrivit prevederilor: 

 

- Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei; 

- Hotararea nr. 38 din 19.01.2011 actualizata pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  

a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;  

- Ordonantei de urgenta nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative; 

- Ordonantei de urgenta nr. 25 din 30 iunie 2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat; 

-  Ordonantei de urgenta nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de 

simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială. 

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.  

DISPUNE: 

 

Art 1. Încetarea alocatiei de sustinere a familiei, incepand cu luna aprilie potrivit cererii 

5/10.03.2021 pentru familia d-nei SZABO MARGIT , cu domiciliu in SINCAI , str. -, Nr. 14A 

.Motivul:familia nu mai intruneste conditiile conform prevederilor legale de acordare. 

 

Art 2. Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate Institutiei Prefectului Judetului MURES , 

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

 

Art 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza persoana cu atributii de 

asistenta sociala din cadrul Primariei Comuna Sincai . 

 

Art 4. Prezenta dispozitie poate fi contestata in contencios administrativ conform Legii nr. 

554/2004 in 30 de zile de la comunicare. 
Art  5.  Prezenta dispozitie se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului MURES ; 

- Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala MURES : 

                                    -Doamna SZABO MARGIT din SINCAI , str. -, Nr. 14A 

 

 
 

 
 

Primar  

Comuna Sincai 

Pop Vasile  

  Avizat pentru legalitate, 

secretar general delegat 

Onac Dan Cristian  


