ROMÂNIA
Judeţul Timiş

Primăriei

Comunei Lenauheim
Primar ILIE SUCIU

DISPOZIŢIA N~.
din data de

()J. ofJ

~J
2013

privind suspendarea acordarii ajutorului social d-nei Vincu Alina-Cosmina domiciliată în localitatea
Grabaţ, nr.78, 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 Vincu Alin-Cosmina domiciliată în localitatea
Grabaţ, nr.78, identificată prin C.N.P. 2800130352308, titular al dreptului la ajutor social în
baza Legii nr. 416/2001 , 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.1 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică
locală republicată:

DISPUNE:
Art.1.-Începând cu 01.06.2013, se suspendă acordarea ajutorului social, stabilit în cuantum de
23 1 lei/lună, d-nei Vincu Alina-Cosmina, titular, având C.N.P. 2800130352308, domiciliată în
localitatea Grabaţ , nr.78 , 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. 416/2001.
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 :
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul Juridic Contencios;
-Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş;
-Lucrătorului social Martin Cristina;
-Celui în cauză;
-La dosar.
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