ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET.CRICOV
PRIMAR

DISPOZITIA
privind recuperarea suma pe diferenta si integral platite necuvenit cu titlul de
alocatie pentru sustinerea familiei
dnei MICLEA DANIELA
Primarul comunei Gornet-Cricov,
Avand in vedere:

-

Adresa nr. 15520 din 31.07.2017 de la A.J.P.I.S. Prahova prin care Primaria Gomet-Cricov este
informata despre faptul ca dna Miclea Daniela nu a declarat toate veniturile in vederea acordarii alocatiei
pentru sustinerea familiei in luna decembrie 2016, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie 2017.
Art.23, alin(l), precum si art.34 din Legea nr.277 /2010 - privind alocatia pentru sustinerea
familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 68, alin (1) din Legea 21512001privind administratia publica locala, republicata, cu
modifi carile si completartile ulterioare;

\- -

DISPUNE:
Art. I - Se recupereaza

l4 X 3 = 42lei

reprezentand lunile decembrie 2016, ianuarie,
februarie 2017, intrucat susnumita a incasat suma de I61 lei pentru 2 copii, dar conform plafonului
trebuia I 50 lei. Totodata se recupereaza integral suma de 656 lei pe lunile martie, aprilie, mai, iunie
2017, platita necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei dnei Miclea Daniela, avand CNP
2751012296736 domiciliat in comuna Gornet-Cricov, sat Valea-Seaca, nr. 3, jud. Prahova, motivulJiitttl

v

suma pe diferenta

nedeclararea venitului.
Art, 2 - Persoana responsabila cu intocmirea dosarelor pentru alocatie va transmite prezenta dispozitie
Agentiei Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala Prahova si titularului cererii.
Art.3 - Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la primarul com
Gomet Cricov.
Art. 4 - In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, dispozitia poate fi atacata la
Tribunalul Prahova, potrivit prevederilor Legii w. 55412007 -a contenciosului administrativ, cu
modifi carile si completarile ulterioare.
Art. 5 - Dispozitia se va comunica persoanelor interesate de catre secretarul comunei.
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