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DISPOZITIA Nr. 68
din 18.02.2011
Privind acordarea alocatiei
pentru sustinerea familiei
Primarul comunei Rastolita, jud.Mures, domnul Mogila Gheorghe,
Avand in vedere cererea si declaratia pe propria rSspundere inregistrata sub nr.
41/15.02.2011 a n i i m i t u l u i BURAC GHEORGHE, cu d o m i c i l i u l in comuna Rastolita. sat lod,
nr. 482, judetul Mures, din care rezulta ca familia este compusa din 3 membrii, din care un
copil minor, si realizeaza un venit lunar pe membru de familie in surna de 195 lei;
In baza prevederilor art. 2 din OUG nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010
privind alocatia pentru sustinerea familiei si Hotararea Guvernului nr. 38/2011, privind
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru
sustinerea familiei.
In temeiul art. 68. a l i n . ( l ) si art. 1 15 lit. a din Legea 215/2001. privind administratia
publica locala republicata si modificata;

DISPUNE:
Art. 1 Incepand cu luna februarie, 201 1, se acorda alocatia pentru sustinerea familiei in
suma de 30 lei corespunzator art. 5, alin. 1. litera ,.a" din Legea 277/2010, pentru minora Burac
Andreea-Rozalia.
Art.2. Un exemplar din prezenta dispozitie insotita de actele doveditoare se va inainta
Directiei pentru Dialog Familie §i Solidaritate Sociala ajudetului Mures;
Art.3. Prezenta va fi comunicata Institutiei Prefectului j u d e t u l u i Mures, d-lui primar si
d-lui BURAC GHEORGHE .
Art. 4 In cazul in care sunteti n e m u i t u m i t de solutionarea cererii, dispozitia poate fi atacata
la Tribunal ill Tg- Mures , potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
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