
ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI PER1EŢI

Judeţul Olt, comuna Perieţi, tel.0349/525000,0349/525000

DISPO ZIŢIE

Cu privire ia: m odificare cuantum alocaţie pentru susţinerea fam iliei 
doamnei ALEXE LUCIANA -  VERGINICA din comuna Perieţi, Judeţul Olt.

Ec. Vâlceleanu Costin Robert, primarul comunei Perieţi, judeţul Olt;
Având în vedere:

Cererea nr. 32 / 30.12.2015, ancheta socială nr. 6 /18.01.2016 şi dosarul întocmit în 
acest sens;

- Referatul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 70 / 19 .01.2016;
- Prevederile art. 25, alin. (3),(4) şi (5) şi art. 34, alin. (1), ( l1) şi (2) din Legea nr. 

277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările 
ulterioare;
Prevederile art. 14, alin. (2) şi art. 16 din H.G. nr. 38/201 lprivind aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia 
pentru susţinerea familie;

în tem eiul art. 63 alin. 5 lit. a), art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin.(1) lit. a) din 
Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
m odificările şi com pletările ulterioare;

PRIMARUL COMUNEI PERIEŢI 
DISPUNE

Articolul 1. începând cu data de 01 IANUARIE 2016, se modifică cuantumul alocaţiei 
pentru susţinerea familiei doamnei ALEXE LUCIANA -  VERGINICA (2  ADULŢI) - 2 CO PII, 
CNP 2870719284600, venit total 777 lei / luna ; venit = 194 Iei / luna de membru de familie , din 
comuna Perieţi, Judeţul Olt, prin excluderea alocaţiei de stat in integralitatea sa , conform Legii 
342 / 2015 , de la suma de 150 lei / luna la suma de 164 Iei / luna .
Articolul 2. Prezenta dispoziţie se poate ataca în termen de 30 de zile de Ia data comunicării, pe 
calea contenciosului administrativ.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se va comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt;
- Compartimentului Asistenţă socială;
- Doamnei ALEXE LUCIANA-VERGINICA ;
- Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Sociala Olt;
- Secretarului comunei Perieţi, Judeţul Olt, pentru ducerea la îndeplinire.
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