RoMArurn
JUDETUL ALBA

COMUNA AVRAM IANCU

PRIMAR
DrsPoztTrA NR. 353/2020

cu privire la acordarea ajutorului social si alocatie de sustinere
a familiei

Primarul comuneiAvram lancu, judetul Alba :
Av6nd in vedere :
- cererea nr. 9/I9_L0_ZO2O, a d_ lui/d_nei ,
prin care soliciti acordarea ajutorului

social.

-Legea nr.342/2015 privind aprobarea OUG nr. 25/2015
pentru completarea art.g din

Legea nr. 416/200Lprivind venitul minim garantat,

- prevederile art.g alin.1 din Legea nr. 47612001. privind venitul
minim garantat, cu
modificarile si completarile ulterioare,
- prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru
sustinerea familiei,
-prevederile Legii nr,38/2o1'l pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.277/20L0 privind alocatia pentru
sustinerea familiei,
- prevederile H'G. nr- 50/2o1'7 pentru aprobarea Normelor
metedologice de aplicare a
Legii nr' 4L6/20o1- privind venitul minim garantat,
cu modificarile sicompletarile ulterioare :
- prevederile ORDONANTA DE URGENTA Nr.93/2o16 din
8 decembrie 2016 pentru
reglementarea unor mdsuri de simplificare a acorddrii
unor beneficii de asistenld sociali, precum
5i pentru stabilirea unor mdsuri bugetare pentru acestea in anul 2016
-Regulament uE 679/2016, privind protectia persoanelor
fizice in cee ace priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date,
ln temeiul art.196 alin'1 lit.b din ordonanla de urgenld
nr.57/2oi.9 privind codul
administrativ
DISPUNE
Art' 1' lncepand cu luna NoIEMBRIE 2020
L42 leilluna acordat familiei/ d_luild_

se

stabileste un aiutor social in suma de

Art'2'

Cu ducerea la inoiplinire a prezentei dispozitii se incredinteazd
d-nul
consilier asistent in cadrul primdriei Avram lancu.
Art'3' Prezenta dispozi[ie poate fi atacatd in baza legii nr. 5s4/2004 privind
contenciosul
administrativ in termen de 30 de zile de la comunicare.
Art.4 . Prezenta dispozitie se inainteazi si se comunicd :
- lnstitutiei prefectului_Judetul Alba :
- AJptS Alba,
_ persoanei in cauzi,
- Dosar primdrie.

Avram lancu la
Primar.
HELER SANDU

A.L.M./A.L.M. e
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Contrasemneazd,
p. Secretar general al comunei
Consilier principal,
Anca Lucica Mihaela
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