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DISPOZITIA Nr.90
Din 24 NOIEMBRIE 2020

privind modificarea membrilor si a cunatumului ajutorului social pentru d-ul
LABO vloREL cu domiciliul in localitatea Treznea nr.101 ,comuna Trcznea,jud.Salaj

PRIMARUL COMUNEI TREZNEA
Avand in vedere:
- prevederile art. 14 din Legea nr. 41612001, privind venitul minim garantat
cu modificarile si completarile ulterioare precum si cele aduse prin Legea 2z612010
pentru modificarile Legii 41612001 privind venitul minim garantat;
- prevederile art. 32 din HGR NR. SO/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 41612001, privind venitul minim
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare:
-prevederile H.G. nr. 77812013 pentru modificarea Normelor privind venitul
minim garantat;
- prevederile art.155 alin (1)lit. d,atin.(5) lit.a din ouG nr. 5712019 privind
Codul Administrativ;
ln temeiul art 196. alin (1) lit. b. din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ
DISPUNE:

Art. 1. Incepand cu data de 01.11.2020 se modifica numarul membrilor,cuantumul
si titularul ajutorului social pentru familia d-ului LABO VIOREL cu domiciliul in localitatea
TREZNEA,nT. 101 comuna Treznea, judetul Salaj, avand CNp156O22S312}B2 .
Motivul modificarii:Titularul dosarului LABO vloREL a decedat,si se modifica
cuantumul ajutorului compus din 2 persoane in suma de 255 lei in 1 persoana in suma de
142 lei,si se modifica titularul dosarului deoarece ramane in dosar sotia LABo soFlA cu
cNP 27't0211205684
Art. 2. Persoana nemultumita se poate adresa impotriva prezentului act
administrativ Tribunalului Salaj, in conformitate cu prevederile Legii nr. 544120O4 privind
contenciosul administrativ cu modificarile sicompletarile ulterioare.
Art. 3. Cu ducere la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza referentul
cu probleme sociale si contabil.
Art. 4.. Prezenta dispozitie se comunica la:

-

Institutia Prefectului Judetului Sdlaj;

Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Salai
Persoanelor in cauzd;
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