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privind suspendarea acordarii ajutorului social d-nei Nicola Ecaterina domiciliată în localitatea Grabaţ ,
nr.107 , Judeţul Timiş stabilit în baza Legii nr. 416/2001 - cu modificarile si completarile ulterioare

Primarul comunei Lenauheim , judeţul Timiş;
Avand in vedere actele existente la dosarul d-nei NICOLA ECATERINA domiciliată în Grabat
, nr. 107 , identificată prin C.N.P. 2650825353942 , titular al dreptului la ajutor social în baza
Legii nr. 416/200 l , persoanele apte de muncă din cadrul familiei nu au făcut dovada faptului că
se află în evidenţa A.J.O.F.M. pentru încadrare în muncă şi că nu au refuzat un loc de muncă pe
luna mai 2012 ;
În conformitate cu prevederile art. 7 şi 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând act de prevederile H. G. nr. 50/2011- pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 - privind venitul minim garantat , cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 68,alin. l din Legea nr. 215/200 l - privind administraţia publică
l ocală republicată :

]) ISP UN E:
Art.1.-Începând cu 01.03.2013 , se suspendă acordarea ajutorul ui social , stabilit în cuantum de
264 lei/lună, d-nei NICOLA ECATERINA, titular , având C.N.P. 2650825353942 , domiciliată
în Grabaţ , nr. l 07 , judeţul Timiş.
Art.2.-Motivul suspendării plăţii ajutorului social constă în neprezentarea de către beneficiari a
actelor doveditoare ale îndeplinirii condiţiei prevăzute de art. 7 alin . 1 din Legea nr. 416/200 l.
Art.3.-Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004 - cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. -Prezenta dispoziţie se va comunica :
- Instituţie i Prefectului Judeţului Tim i ş - Serviciul Juridic Contencios;
- Agen ţie i Judeţen e pentru P l ăţ i ş i I n sp ecţie S ocial ă T im iş ;
-Lucrătorului social Martin Cristina;
-Celui în cauză;
-La dosar.

