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DISPOZITIA Nr. 110
Din 04 NOIEMBRIE 2019
privind reluarea platii ajutorului social pentru familia d-lui RINCAN CONSTANTIN cu
domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr. 11 ,comuna Treznea ,jud. Salaj
PRIMARUL COMUNEI TREZNEA

Avand in vedere:
- Referatul nr.201 din 28.10.2019 intocmit de viceprimar Romitan Camil;
- Prevederile art. 19 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu
modificarile si completarile ulterioare precum si cele din OUG Nr. 93/2016 din 8
decembrie 2016 pentru modificarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
” Efectuarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) în luna următoare celei în care s-a
produs suspendarea efectivă a plăţii are ca efect reluarea plăţii drepturilor începând cu
luna următoare”
- prevederile art.34 alin 2 din HGR nr. 50/2010 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificarile si complatarile ulterioare” Reluarea plăţii ajutorului social se
face prin decizie a directorului agenției teritoriale, începând cu luna următoare îndeplinirii
condițiilor prevăzute la alin.(1).”
- prevederile art.155 alin (1)lit. d,alin.(5) lit.a din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
In temeiul art 196. alin (1) lit. b. din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ :
DISPUNE:
Art. 1. Incepand cu data de 01.10.2019 reluarea platii ajutorului social, acordat
familiei d-lui RINCAN CONSTANTIN cu CNP-ul 1620920312961 formata din 2 persoane
in suma 255 lei.
Motivul reluarii: Numitul RINCAN CONSTANTIN a efectuat orele de munca pe
luna SEPTEMBRIE.
Art. 2. Persoana nemultumita se poate adresa impotriva prezentului act
administrativ Tribunalului Salaj, in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2004
privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3. Cu ducere la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza
referentul cu probleme sociale si contabil.
Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica cu;
- Institutia Prefectului - judetul Salaj;
- Agentia pentru Prestatii Sociale Salaj;
- Referent cu probleme sociale;
- Dosar dispozitii;
- www.primariatreznea.ro
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