ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF 4784300
PRIMAR
DISPOZITIE nr. 35/30.03.2021
privind suspendarea ajutorului social, pentru domnul BEKE ZOLTAN
Primarul unitatii COMUNA SĂLACEA , HORVÁTH BÉLA
Avand in vedere :




Cererea d-lui/d-nei BEKE ZOLTAN , domiciliat(a) in SALACEA , Nr. 157 , insotita de actele
doveditoare privind componenta familiei si de declaratia privind veniturile obtinute in luna
anterioara depunerii cererii de catre membrii acesteia, intregistrata cu nr. 246/12.12.2019 (CNP )
Referatul nr. 1408/30.03.2021 prin care se propune incetarea din plata a ajutorului social pentru
familia d-lui/d-nei BEKE ZOLTAN formata din 2 membri, cu un venit total de 59.00 lei.
Ancheta sociala efectuata la domiciliul solicitantului conform art. 14 din Hotararea Guvernului nr.
50/2011 si fisa de calcul intocmita in conformitate cu art. 15 (3), (4).

Potrivit prevederilor:
-

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare,
actualizata;

-

Hotararea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , actualizata;
Ordonantei de urgenta nr. 25 din 30 iunie 2015, actualizata prin Legea nr. 342/2015, pentru
completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata;
Ordonantei de urgenta nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de
simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, actualizata.

-

În temeiul art. 155 alin. 1 , lit. d , alin. 5 , lit. c , art. 196 , alin. 1 , lit. b și art. 199 din O.U. G. 57 / 2019 –
privind Codul Administrativ .

DISPUNE:
Art 1. Suspendarea dreptului la plata ajutorului social pentru d-l/d-na BEKE ZOLTAN , titularul
cererii numarul 246/12.12.2019 , in cuantum de 196.00 lei/luna, incepand cu luna aprilie - anul 2021 ,
pentru urmatoarele motive:
o Nu a efectuat orele de munca în folosul comunitatii.
Art 2. Prezenta dispoziție poate fi atacată cu plângere prealabilă la Primăria COMUNA
SĂLACEA în termen de 30 zile de la comunicare, în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.
Art 3. Prezenta dispoziție va fi comunicată în termen de 5 zile de la data emiterii.
Art 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează persoana cu atribuții de
asistență socială din cadrul Primăriei COMUNA SĂLACEA .
Art 5. Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului cu:
- Agentia pentru Plați si Inspecție Socială, județul BIHOR :
- Instituția Prefectului județului BIHOR ;
- Domnul/doamna BEKE ZOLTAN din localitatea SĂLACEA , Nr. 157 .
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