
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Văzând Referatul de specialitate întocmit de Compartiment  ALOCATII SI 
SERVICII SOCIALE înregistrat sub nr. 567/18.02.2022 prin care se propune încetarea 
plății alocatiei pentru sustinerea familiei Sipos Nicoleta Loredana;

          În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 1) lit.  e), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        P R O P U N:

privind încetarea plății alocatiei pentru sustinerea familiei Sipos Nicoleta 
Loredana

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 7 / 22.02.2022

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          Având în vedere Ancheta sociala efectuata la domiciliul titularului înregistrată 
sub nr. 562/17.02.2022 prin care se contată faptul că beneficiarul Șipoș Nicoleta 
Loredana nu mai îndeplinește condițiile de acordare a alocației pentru susținerea 
familiei;

          În baza art. 14 alin. 3) din HG nr. 38/2011 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia 
pentru susţinerea familiei și  art.32 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru 
susținerea familiei

    xxxx Contine date cu caracter personal, exceptate de la publicare. xxxxxx

Articolul 1:

    Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- reprezentantului familiei.

Articolul 2:

    Prevederile prezentei dispoziții se pot ataca conform Legii 544/2004  privind 
contenciosul administrativ la Tribunalul Timiș.

Articolul 3:

Primar,

Ioan Bohancanu, 

                   Avizat spre legalitate,          

                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche



Comuna Beba Veche
Județul Timiș
Compartiment ALOCATII SI SERVICII SOCIALE
Nr. 567/18.02.2022

R E F E R A T

    Având în vedere următoarele temeiuri legale:

propun emiterea unei dispozitii privind încetarea plății alocatiei pentru sustinerea 
familiei Sipos Nicoleta Loredana care să reglementeze următoarele aspecte:

Compartiment  ALOCATII SI SERVICII SOCIALE

Începând cu data de 1 martie 2022 încetează plata alocatiei pentru sustinerea familiei 
doamnei Șipoș Nicoleta Loredana CNP 2960221352291, domiciliată în comuna Beba 
Veche, nr.604, județul Timiș.

          Având în vedere Ancheta sociala efectuata la domiciliul titularului înregistrată 
sub nr. 562/17.02.2022 prin care se contată faptul că beneficiarul Șipoș Nicoleta 
Loredana nu mai îndeplinește condițiile de acordare a alocației pentru susținerea 
familiei;

          În baza art. 14 alin. 3) din HG nr. 38/2011 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia 
pentru susţinerea familiei și  art.32 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru 
susținerea familiei


