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privind încetarea plăţii ajutorului social stabiHt în baza Legii nr. 416/2001 cu modifica rile si
completarile ulterioare , d-nei Şerban Ana din localitatea Grab a ţ nr. 66 ,
Judeţul T i miş

Primarul comunei Lenauh eim,judeţul Timiş;
A vând în vedere ancheta socială nr. 17 49/07 .05 .2013 efectuată prin care s-a constatat că d-na Şerban
Ana din localitatea Grabaţ, nr.66, judeţul Timiş, a părăsit domiciliul şi ţara fără a informa asistenţa
socială din cadrul Primăriei comunei Lenauheim, încetează plata ajutoru lui social începând cu data de
OI .06.2013 ;
Luând act de prevederile art.35 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 , precum şi a art.I pctl4 din
Hotărârea de Guvern nr.57/2012 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor
~egii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ;
In temeiul prevederilor art. 68 , alin.I din Legea nr. 215/2001-priv ind administraţia publică locală
republicată:

DISPUNE:
Art. 1: -Începând cu 01.06 .2013 , încetează plata ajutorului social stabilit,în cuantum !unar de 125 lei,
d-nei Şerban Ana- titular, având CNP. 2490716352362, domiciliată în Grabaţ nr. 66, judeţul Timiş.
Art. 2: -Motivul încetării plăţii ajutorului social este plecarea în străinătate a beneficiarei Şerban Ana
fapt constatat şi confirmat prin ancheta socială nr.1749/07.05.2013 la domiciliul acesteia din localitatea
Grabaţ, nr. 66.
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 Judeţu lui Timiş - Serviciul Juridic Contencios;
-Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş;
-Lucrătorului social Martin Cristina;
-Celui în cauză;
-La dosar.

