
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
GOMUNA GORNET.GRICOV
PRIMAR

DISPOZIT!E
privind convocarea sedintei de consitiu tocal DE INDATA

Primarul comunei Gornet-Cricov,

Avfrnd tn vedere prevederilor art. 39 atin.(r) si (3), art. 6g atin (l),
qrt. I l5 alin (l), (2),(6) si ate art. fi7 alin (l), lit.a)si b) din Legea nr.
21 5 12001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;

DISPUNE:
Art.l-Convocarea Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov, .iudetul
Prahova, in sedinta DE INDATA din data de 17.07.2018, ora 9100, care
va avea loc la sediul Consiliului local cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea proiectului de hotarare privind privind constituirea
UnitI{ii Locale de Sprijin la nivelul comunei Gornet - Cricov, judetul
Prahova ,initiat de d-1. Cdlin Ion - primarul comunei ;

Aft.z- Cu difuzarea prezentei dispozitii persoanelor si institutiilor interesate

se insarcineaza secretarul comunei.
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Avizat pentru legalitatc,
ecretarul Comunei Gornet-Cricov.
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET CRICOV
PRIMAR

DISPOZITIA
privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

dlui MANU FANEL

Avand in vedere :

- Cererea nr.2203 din 12.07 .2018 a dlui Manu Fanel prin care solicita incetarea dosarului de
alocatie pentru sustinerea familiei;
- Prevederile art.32 din Legea nr. 27712010 - privind alocatia pentru sustinerea familiei,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Art. 16 din HG nr.38l20l I - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr.27712010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
In temeiul art. 68, alin. (l) din Legea 21512001 privind administratia publica locala,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

DISPUNE:

Art. I - Incepand cu data de 01,08.2018 inceteaza dreptul la alocatia pentru sustinerea familiei
dlui MANU FANEL, avand CNP 1740306296731, domiciliata in com. Gomet-Cricov, sat

Coserele, nr. 45 ,jud. Prahov4 motivul Jiind solicitarea dlui Manu Fanel de a inceta dosarul.
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 [a primarul
comunei Gornet-Cricov.
Art. 4 - ln cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, dispozitia poate fi atacata la
Tribunalul Prahova, potrivit prevederilor Legii nr. 55412004-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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Avizat pentru Iegalitate,
Pt. Secretarul comunei Gomet-Cricov,
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Primarul comunei Gornet- Cricov,
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Avizat pentru legalitate,
Pt. Secretarul comunei Gomet-Cricov,

n,,,,"u,'""jx=ilo*l3l$l'iofffi r$'JJxffi"aramiliei

Primarul comunei Gornet' Cricov'

lJ:li'iil:i:1"'76i 10'07'2018 eliberatade sc YAZAKIRoMANIA 
SRL'in care se

specirrcz, sarariut dnei y":::i'l.fj* lfi;tt - privind alocalia pentru suslinerea familiei'

;,$*tffi1g;ffifr*'*ilrx,:#;ffi
DISPUNE:

Art.1-incepandcudatade0l.08.20lSinceteazidreptullaaloca{iapentrususfinereafamiliei
dnei MoroEan Ior,"u aniqor*,"JrJiNp ZtZOrOSfiOzSO, domiciliatti in com'-Gomet-Cricov'

; il;Ai, ;. 84, jud. Prahova, motivul fiinil cd venitul depdv$e suma de 530 lei/membr*

ert. i- p".rounu resionsabild cu intocmirea dosarelor pentru alocalie va transmite prezenta

dispozifie, la AgenJia Judeleand Pentru PIdli gi Inspectie Social6 Prahova qi deasemenea va

comunica dispozilia titularului cererii.
Art. 3 - Prezenta dispozilie poate fi contestati in termen de 30 de zile de la comunicare la primarul

comunei Gomet-Cricov.
Art. 4 - in cazul in care sunteli nemul{umit de solulionarea contestaliei, dispozitia poate fi atacatd la
Tribunalul Prahova, potrivit prevederilor Legii nr. 55412004-a contenciosului administrativ, cu
mod ificarile gi completarile ulterioare.
Art. 5 - Dispozilia se va comunica persoanelor interesate de cetre secretfiul comunei.
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
PRIMAR

DISPOZITIE
priuind convocarea sedintei ordinare de consiliu local

Primarul comunei Gornet-Cricov,

e1!n! tn vedere prevederllor art. 39 alin . ( l) si (3), art. 68 alin (t), art. I I 5, atin(1), (4,@ si ale art. tt7 atin (t), tit.a)si b) in Legea nr.2t5/2001privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNE:

Art.{ - convocarea consiliuiui Local al comunei Gomet-cricov, judetul prahova, in
sedinta ordinara in data de 31.07.2018 ora 15 00 care va avea loc Ia sediul
Consiliului local , cu urmatorul proiect al ordinii de zi :

l. Aprobarea procesului - verbal al celor doua sedinte anterioare ;

2. Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Devizului General al
obiectivului de investitii *MONITORIZARE- SISTEM DE SUPRAVEGHERE COMUNA
GORNET-CRICOV,JUDETUL PRAHOVA*

6. Diverse / informari .

Art.z- Cu difuzarea prezentei dispozitii persoanelor si institutiilor interesate se

insarcineaza secretarul comunei.

Av izat Pentru legalitate,
pt. Secretar ul Comunei Gornet-Cricov,
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
PRIMAR

privindacordareao..o*il1?"'"oa'.'"Itjoentrusustinereafam,iei
dlui NITU PETRE

Primarul comunei Gornet- Cricov,

Avdnd in vedere :

- cererea dlui Nitu Petre inregistrata sub nr. t 0/2 3.07.20 r g, raprimaria com. Gomet -
Crico-v, judetul Prahova, prin care solicita alocatia pentru sustinerea familiei;- Prevederile art.9, art. l6 si art.l7 din Legea nr. z77l2ol0 - privind alocatia pentru
sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulierioare;- Art. l0 din HG nr. 38/2011 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si
completarile ulterioare;

In temeiul a.t.68, alin. (l) din Legea2l512001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNE:

Art. I - Incepand cu data de 01.08.2018 se stabileste acordarea dreptului la alocatie pentru
sustinerea familiei dlui NITU PETRE, avand CNP 1690719296734, domiciliat in com. Gomet-
Cricov, sat Dobrota, nr. 2,jud. Prahova, care va fi in cuantum de 0.300 ISR (150 LEI)
pentru 2 copii.
Art.2 - Persoana responsabila cu intocmirea dosarelor pentru alocatie va transmite prezenta
dispozitie impreuna cu cererea titularului, 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 comunei Gomet-Cricov.
Art, 4 - ln cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, dispozitia poate fi
atacata la Tribunalul Prahova, potrivit prevederilor Legii nr.554/2004-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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Avizat pentru legalitate,

Pt Secretarul comunei Gomet-Cricov,
Buceanu Maria
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET.CRICOV
PRIMAR

DISPOZITIA
privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei

dnei TOADER GEORGIANA-CORINA

Primarul comunei Gornet- Cricov,

Avdnd in vedere :

- cererea dnei roader Georgiana-corina inregistrata sub nrl 1123 .07 .201g. la primaria com
Gomet - Cricov, judetul Prahova, prin care solicita alocatia pentru sustinerea familiei;
- Prevederile art.9, art. 16si art. 17 din Legea nr.27712010 - privind alocatia pentru
sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Art. 10 din HG nr. 38/2011 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.2'1712010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si
completarile ulterioare;

In temeiul art. 68, alin. (1) din Legea 21512001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNE:

Art. I - Incepand cu data de 01.08.2018 se stabileste acordarea dreptului la alocatie pentru
sustinerea familiei dnei TOADER GEORGIANA-CORINA, avand CNP 2801221295027
domiciliata in comuna Gomet-Cricov, sat Coserele, nr. 156 A, jud. Prahova, care va fi in
cuantum de 225 lei (0.4500 ISR) pentru 3 copii.
Art,2 - Persoana responsabila cu intocmirea dosarelor pentru alocatie va transmite prezenta
dispozitie impreuna cu cererea titularului, 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 comunei Gomet-Cricov.
Art. 4 - In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, dispozitia poate fi
atacata la Tribunalul Prahova, potrivit prevederilor Legii nr. 55412004-a contenciosului
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5 - Dispozitia se va comunica persoanelor interesate de catre secretarul comunei.
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\ Avizat pentru legalitate,
Pt Secretarul comunei Gomet-Cricov,
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