
 
                                                             DISPOZITIA  Nr.  91 
                                                         Din 30  SEPTEMBRIE 2019  
 

privind   suspendarea  ajutorului  social  pentru  familia d-lui   LACATUS  OCTAVIAN  cu  
domiciliul  in localitatea TREZNEA ,nr. 10 ,comuna  Treznea ,jud. Salaj 

 
                                        PRIMARUL   COMUNEI   TREZNEA 

    Avand  in  vedere: 
            - Referatul  nr. 179  din  26.09.2019  intocmit de Romitan Camil-viceprimar;   
            - In  conformitate  cu  prevederile  art. 33 alin.(1)din H.G. nr. 559/2017 privind  
modificarea  si  completarea  Normelor  meteodologice  de  aplicare  a  prevederilor  
Legii  416/2001  privind  venitul  minim  gatantat “Dreptul la ajutorul social, respectiv plata 
acestuia se suspendă pentru întreaga familie sau, după caz, pentru persoana singură, în 
următoarele situaţii:  
a) dacă refuză nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local prevăzute la 
art. 28 alin. (1)” 
            - In  conformitate  cu  prevederile  art. 11 alin.(6)din OUG 93/2016 cu privire la Legea  
416/2001, privind venitul minim garantat. 
             -  In conformitate cu prevederile  art. 155 alin.(1)  lit. d, alin, (5)  lit a; 

             In  temeiul   art. 196  alin  1   lit . (b) din  OUG nr. 57/2019 privind  codul  
Administratiei   a  administratiei    publice  locale  ; 
                                                         DISPUNE: 
 
         Art. 1. Incepand cu data de 01.09.2019   suspendarea plati  ajutorului  social, acordat 
familiei d-lui  LACATUS   OCTAVIAN    cu CNP-ul 1640318312962 format din 2 persoane in  
suma  de 255 lei.           
            Motivul suspendarii:  Nefectuarea orelor de munca pe luna  august  2019 
            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  Comunicarea  cu persoanele in cauza  se face  in termen de 15  zile  de  la 
emitere; 
            Art. 5. Prezenta  dispozitie  se  comunica  cu; 
                     -  Institutia  Prefectului  - judetul  Salaj; 
                     -  Agentia  pentru  Prestatii  Sociale  Salaj; 
                     -  Referent cu  probleme  sociale; 
                     -  Dosar   dispozitii; 
                       
 
                   PRIMAR                                            AVIZAT   PENTRU  LEGALITATE 
               OROS CRISTIAN                                                   SECRETAR 
                                                                                    BLANDAS-IGRET   IOAN 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SALAJ 

COMUNA TREZNEA 

 

 

 

   Cod de identificare fiscală: 7977526 

                                                                   e-mail: primariatreznea@gmail.com 

                                           Sediul, localitatea TREZNEA Nr.83, Cod postal 457340  ,judeţul SĂLAJ                                                                 
                                          Tel/Fax : 0260.658.044 / Tel. mobil   0733.985.700 


