
ROMÂNIA                                                                                                                                              
JUDEȚUL OLT                                                                                                                                                     

PRIMĂRIA COMUNEI ȘOPÂRLIȚA 
PRIMAR                                                                                                                                                                              

str. Principală nr. 121, sat Șopârlița, comuna Șopârlița, județul Olt, cod poștal 237328, tel./fax: 0249455382,                                    
website: www.primaria-soparlita.ro, e-mail: primaria@primaria-soparlita.ro 

                                         D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: încetare plată alocaţie pentru susţinerea familiei 
 

Având în vedere:     
   - ancheta socială din data de 13.03.2020; 
 - referatul nr. 741/19.03.2020 al compartimentului de specialitate; 

- prevederile art. 25, alin. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 16 din anexa la H.G. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 7, art. 8 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- prevederile O.U.G. nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării 
unor beneficii de asistenţă socială,  precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în 
anul 2016; 

    - prevederile art. 155, alin. 1, lit. c, alin. 4, lit. a din OUG nr. 57/2019, privind privind  Codul administrativ. 
în temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. a  din OUG nr. 57/2019,  privind  Codul administrativ. 

 
 

                                                                       P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

Art. 1. Începând cu data de 01.03.2020, încetează plata alocaţiei pentru susţinerea familiei acordată d-
lui STOICA ILIUTA în calitate de TITULAR. 
            D-l STOICA ILIUTA CNP  este domiciliat(ă) în comuna Şopârliţa, satul Şopârliţa, 
judeţul Olt şi posesor/posesoare al/a BI/CI seria    OT nr.  

Motivul încetării: - STOICA ILIUTA este plecat la munca in Anglia cu contract de munca. 
Art. 2. Prezenta dispoziţie se poate ataca potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la comunicare, acţiunea fiind scutită de taxă de 
timbru.  

Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, compartimentului asistenţă 
socială din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, pentru ducere la îndeplinire, A.J.P.I.S. Olt şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
 
                                      P  R  I  M  A  R, 

       Ing. Neagu Cristinel                                         Avizează pentru legalitate,                                                                                                          
SECRETAR GENERAL-DELEGAT 

                                                                                                                           Radu Marian 

Șopârlița,  20.03.2020 
Nr. 68 
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