
ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI PERIEŢI

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

D ISPO ZIŢ IE
Cu privire Ia: încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei pentru 

doamna VISOIU ELENA din comuna Perieţi, Judeţul Olt.

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

- Ancheta socială nr. 65 /19.02.2016 şi dosarul întocmit în acest sens;
- Referatul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 360 /23.02.2016;
- Prevederile art.32 şi art. 34, alin. (1) şi (2) din Legea nr.277/2010 privind alocaţia 

pentru susţinerea familiei modificată şi completată prin O.U.G. nr. 65/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de 
beneficii pentru asistenţă socială;

- Prevederile art. 16 din H.G. nr. 38/2011privind aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a prevederilor Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;

în temeiul art. 63 alin. 5 lit. a), art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin.(1) lit. a) din 
Legea Adm inistraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI PERIEŢI 
DISPUNE

Articolul 1. (1) începând cu data de 01 FEBRUARIE 2016, încetează dreptul la alocaţia 
pentru susţinerea familiei pentru VISOIU ELENA , CNP 2840917284760 din comuna Perieţi, 
Judeţul Olt, motivat de faptul că s-a mărit cuantumul venitului familiei.

(2) Se constituie debit pentru doamna VISOIU ELENA , CNP 2840917284760 pentru 
perioada 01 IANUARIE - 31 IANUARIE 2016 în sumă de 107 lei (1 lună x 107 lei/lună).

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se poate ataca în termen de 30 de zile de la data 
comunicării, pe calea contenciosului administrativ.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se va comunica:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt;
Compartimentului Asistenţă socială;

- Doamnei VISOIU ELENA ;
Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt;
Secretarului comunei Perieţi, Judeţul Olt, pentru ducerea Ia îndeplinire.
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Avizat pentru legalitate
SECRETAR,

Ec. E lena O LTEANU


