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privind încetarea plăţii ajutorului socia l stabilit în baza Legii nr. 416/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare, d-na Dinica Veronica d o miciliată în localitatea Lenauheuirn n r .450 ,
J udeţul Timiş

Primarul comunei Lenauheim ,judeţul Timiş ;
Având în vedere prevederile Dispoziţiei nr.137/01.11.2012 privind suspendarea acordării ajutorulu i
social, d-nei Dinica Veronica, identificată cu C.N.P. 2630714241332, domiciliată in Lenauheim nr.450,
judeţul Timiş;

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit a.b, cu nerespectarea condiţiilor prevăzute de art.6
alin.(2) şi a art.14/\1 alin. (1 ) sila art.15 alin.(l) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările 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. 416/200 1
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 68 , alin . I din Legea nr. 215/2001-privind administraţia publică
locală republicată:

DISPUNE:
Art. 1 : Începând cu 01 .02.2013 , încetează plata ajutorului social stabilit,în cuantum lunar de 125 lei ,
d-nei Dinica Veronica- titular, CNP. 2630714241332, domiciliată în Lenauheim nr. 450, judeţul Timiş.
Art. 2 : -Motivul încetării plăţii ajutorului social este suspendarea pe o perioadă de trei luni conform
Dispoziţiei nr.137/O1.11.2012.
Art.3: -Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicarela Agenţia
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş.
În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul
Timiş ,în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei ,potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004,cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4:. -Prezenta dispoziţie se va comunica:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul Juridic Contencios;
-Agenţiei Judeţene pentru Pl ăţi şi Inspecţie Socială Timiş;
-Lucrătorului social Martin Cristina;
-Celui în cauză;
-La dosar.

