RoMANra
JUDETUL ALBA
COMLINA AVRAM IANCU

PRIMAR

DISPOZITIA NR.

3O2I2O2O

privind modificarea cuantumului si schimbare nume, adresa, titular al ajutorului social si
al alocafiei de sustinere familiald
Primarul comunei Avram Iancu, judelul Alba,
Av6nd in vedere :
- faptul c6 numitul /ei

I

ieqit din

dosar.

,

se

modificd numirul membrilor familiei, deoarece unul dintre copii,

-Legea nr. 34212015 privind aprobarea OUG nr. 25/2015 pentru completarea art.8 din Legea
nr. 416/2001privind venitul minim garantat,
- prevederile art. 20 alin. 1 lit. a din Legea nr. 115/2006 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 41612001privind venitul minim garantat,

- prevederile o.u.G nr. 42/2013 pentru modificarea si completarea
Legii nr'416l2001 privind venitul minim gararfiat,precum si pentrr*odifi"ur"a Legii nr.277l}0l0 privind

alocali a pentru sustinerea familiei,
- prevederile art.8 alin.1 din Legea nr.41612001privind venitul

minim garantat,cu modificarile si
completarile ulterioare,
- prevederile Legii nr. 27712010 privind alocalia pentru sustinerea familiei,
-prevederile

Legii

nr,3812011 pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare

a

prevederilor Legii nr. 27712010 privind alocalia pentru sustinerea familiei,
- prevederile Hotararii Guvemului n:. 5012011 cu privire la aprobarea Normelor
metodologice
de aplicare a prevederilor Legii rtr. 41612001privind venitul mlnim garantat, cu
modificdrile si completelile
ulterioare,

- prevederile ORDONANTA DE IJRGENTA Nr. 9312016 din 8 decembrie 2016 penrru
reglementarea unor mdsuri de simplificare a acorddrii unor beneficii de asistentI
sociald, precum qi pentru
stabilirea unor m[suri bugetare pentru acestea in anul 2016
-Regulament UE 67912016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveqte prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circuiatie a acestor date.
In temeiul art.I96 alin.1 lit.b din C)rdonanfa de urgenld nr.5Tl2Olgprivind Codul administrativ,
Art.
3 la

2,

1. Incepand

cu

DISPUN

luna Octombrie 2020 se modificd numdrul membrilor familiei de la
a familiei, a d- lui ld-nei

iar cuantumul aloca{iei de susfinere

ililffi*#;JillH:liei

Art.2 rncepand cu runa octomb.," ;b;ffilT:rr:I
de ra
iar cuantumul ajutorului social, a d* lui /d-nei r
t
udeful Alba, se modificE de 1a357 la2lllei/luni.
Art.3. Ptezenta dispozilie poate fi atacatd, inbaza Legii nr.55 412004 privind contenciosul
administrativ in termen de 30 de zile de la comunicare.
Art.4. Prezenta dispozilie se inainteazd si se comunicd :Institutiei Prefectului Judelul
Alba :Persoanei in cauza, Dosar primarie. AJPIS ALBA
Avram Iancu la: 29-09-2020

3\a2,

PRIMAR,

SANDU HELER
A.L.M./A.L.M ex5

Contrasemneazd,

p. Secretar general al comunei,
Consilier principal,
Anca Lucica Mihaela

