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DISPOZITIA
privind reluarea in plata si recuperarea sumei platite necuvenit cu titlul de

alocatie pentru sustinerea familiei
dnei TOADER GEORGIANA-CORINA

Primarul comunei Gornet-Cricov,

Avand in vedere:

DISPUNE:

Art, I - lncepand cu data de 01.07.2017, se reia in plata cu recuperarea sumei de 900 lei pentru
lunile ianuarie, februarie, decembrie 2016, februarie 2017, platita necuvenit cu titlul de alocatie

pentru sustinerea famitiei dnei Toader Georgiana-Corina, avand CNP 2801221295027 domiciliata in

iomuna Gomet-Cricov, sat Coserele, nr. 156 A, jud. Prahova, motivul fiind nedeclararea venitului.

Art. 2 - Persoana responsabila cu intocmirea dosarelor pentru alocatie va transmite prezenta dispozitie la

Agentia Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala Prahova si deasemenea va comunica dispozitia

titularului cererii.
Art. 3 - Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la primarul com

Gornet Cricov.
Art. 4 - In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, dispozitia poate fi atacata la

Tribunalul Prahova, potrivit prevederilor Legii nr. 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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- Adresa nr. 15520 din 3l .07 .2017 de la A.J.P.I.S. Prahova prin care Primaria Gomet-Cricov este
informata despre faptul ca dna Toader Georgiana-Corina nu a declarat toate veniturile in vederea
acordarii alocatiei pentru sustinerea familiei in lunile ianuarie, februarie, decembrie 2016, lebruarie 2017.
- Prevederile art. 1 5, alin (2), din HG nr. 3 8/201 I - pentru aprobarea Normelor metodologice de

- aplicare a prevederilor Legii nr. 27712010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
\- - Art. 1 5. alin (2), din HG nr. 559/201 7-pentru modificarea si completarea Normelor metodologice

de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind
alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvemului nr.3812011, si a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.7012011 privind masurile
de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin Hotararea Guvemului nr.92012011;
- Art. 23, alin ( 1 ), precum si art. 34 din Legea nr. 27712010 - 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;
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