ROMÂNIA
Judeţul Timiş
Primăriei

Comun ei Len au heim
Primar ILIE SUCIU

DISPOZITIA NR.
din da ta d.e li/\

/2)

r:::i1·2013

privin d acordarea ajutorului social , d-nei Avram Fl orentina Anabela , dom i c ili ată în localitatea
Lenauhei m , nr.6 11 , Judeţul T imiş , stabilit în baza Legii nr. 41 6/200 1 cu mod ificarile si completarile
ulterioare

Primarul comunei Lenauheim , judeţul Timiş;
A vând în vedere cererea d-nei Avram Florentina Anabela, în calitate de titular , înregistrata sub
nr.41/10.12.2012 la Primaria comunei Lenauheim , domiciliată în Lenauheimţ, nr.611 , judeţul
Timiş , avand C.N.P . 2830328055113 , prin care solic ită acordarea ajutorului social în baza Legii
nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 1-5 şi ale art. 9-12 din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completări l e ulterioare ;
Luând act de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 50/2011 , precum şi a Hotărârii Guvernului
nr.57/2012 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi c ompletările ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 68 , alin .1 din Legea nr. 215/2001 -privind administraţia publică
locală republicată:

DISPUNE:

Art.1. -Începând cu O1.01.2013 , se acordă ajutoru l social în cuantum lunar de 125 lei I luna dnei Avram Florentina Anabela - titular , având C.N.P. 2830328055113 , domiciliată în
Lenauheirn, nr. 6 11 , ju deţul Timiş.
Art.2.-Prezenta dispoz i ţie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004 - cu modificări l e şi completările ulterioare.
Art.3. -Prezenta dispoziţie se va comunica :
-Instituţiei Prefectului Judeţul u i Timiş - Serviciul Juridic Contencios;
-Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş ;
-Lucrătorulu i social Martin Cristina;
-Celui în cauză;
-La dosar.
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VIZAT ~E{r{TRU LEGALITATE ,
SE(\l}ETAR
MIHA~C FLORIN
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