ROMÂNIA
Judeţul Timiş
Primăria

Comunei Lenauheim
Primar ILIE SUCIU

D I S P O ZI Ţ I A
din data de ()ţ · (J„

r.

f}':/
2013

privind încetarea plăţii ajutorului social stabilit în baza Legii nr. 416/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare, d-nei Teiszner Terezia domiciliată în localitatea Lenauheim ,nr.542, judeţul
Timiş

Primarul comunei Lenauheimjudeţul Timiş;
Avînd în vedere cererea înregistrată la Primăria comunei Lenauheim cu nr.2720 din data de 19.07.2013
a d-nei Teiszner Terezia având domiciliul în localitatea Lenauheim, nr.542, judeţul Timiş identificată cu
C.N.P.23 80716352376, prin care renunţă la dreptul de ajutor social începând cu data de 01.08.2013 ;
În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 4 şi prevederile art.36 alin.2 din H.G.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 . ldin Legea nr. 215/200 I, privind administraţia publică locală
republicată :

DISPUNE:
Art. 1 : Începând cu 01.08 .2013 , încetează plata ajutorului social stabilit în cuantum de 125 lei/ lună ,
d-nei Teiszner Terezia- titular, CNP .23807 16352376, domiciliată în localitatea Lenauheim nr.542 ,
judeţul Timiş .

Art. 2 : Motivul încetării plăţii ajutorului social este solicitarea acesteia de către beneficiar prin cererea
cu nr.2720 din data de 19.07.2013.
Art.3: Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicarea la Agenţia
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş.
Art.4:În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei ,decizia poate fi atacată la
Tribunalul Timiş ăn termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei ,potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr:554/2004,cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 5 : Prezenta dispoziţie se va comunica :
-Instituţia Prefectului Judeţului Timiş Serviciul Juridic Contencios;
-Agentiei Judetene pentru Prestatii şi Inspecţie Socială Timis;
-Lucrătorului social Martin Cristina;
-Celui în cauză;
-La dosar.
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VIZAT PENTRU LEGALITATE
SE ·RETAR,;
MIHAESC FLORIN
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