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DISPOZITIENR.
Privind recuperqrea unor sume incasote necuvenit, cu titlul de alocatie de sustiere a lomiliei
de catre beneliciarul BUZINCU ELENA
Primorul comunei Sinesti, judetul lasi,
Avond in vedere
-adresa nr.6623 din 24.02.2027 a directorului executiv A.l.P,l,S.lasi
-referatul comportimentului de asistenta socialo dn cadrul oparatului de speciolitate al Primorului comunei
Sinesti,prin cdre propune recuperdrea sumelor acordate necuvenit cq qlocotie penntru sustinerea fomiliei cotre
beneficiorul BUZINCU ELENA domiciliat in sot STORNESTI, comuna StNEST|, judetul tASt .
ln conformitqte cu prevederile
- Art. 25 alin.( 3) si olin. (5) din Legea nr.277/201.0 -privind olocqtio pentru sustinereo
familiei,
ln bozo rolului si otributiunilor stobilite de ort.1.55 alin(.1.) lit. (d cu trimitere la alin.(5) lit (c pentru
executoreo in concret a octivtqtilor prevazute la art.L29 olin.(7) lit.(b si in temeiul art.L96 alin.(L) lit.(b din
O.U.G.nr.57/201.9 privind Codul odministrative cu modificorile sicompletarile ulterioare.

D I S P U N:
Art.1-Recuper(Ired sumelor incasate necuvenit pentru periooda martie 2O79-decembrie 2020
cu titlul de alocotie pentru sustinerea familiei in cuqntum de 3237 lei de catre beneficiorul BU2I\NCU ELENA
avond CNP/2740512226320 domiciliat in sot Stornesti, comuna Sinesti, judetul lasi,co reprezerftant tegot ol
fomiliei di n urmotorul motiv
-in urmo verificarilor datelor efectuate de cotre A.J.P.l.S.lasifomilia o fost descoperita cu bunu prevozut in onexo
nr.4 (in martie 201.9 Buzincu Costica o inregistrat o mosina cu o vechime de 9 ani ).
Art.4.-Prezento dispozitie poate fi otacotd in justitie potrivit Legii nr.554/2004 a contenciosului
odministrativ
Art.2.-Compartimentul de asistento socialo va comunico prezenta dispozitie
-persoanei reprezentqntului legal al fomiliei mentionote lo articolul Tspre stiinta.
-AgentieiJudetene pentru Ploti si lnspectie Socialo lasi
Art.5 -Secretarul general comuneivo inointa copie de pe prezento dspozitie ,
-comportimentului de asistenta sociala Sinesti spe stiinta si conformare,
-lnstitutiei Prefectului judetului losi, pentru controlul legolitatii.

PRIM AR,
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