ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIA Nr.49
din data de 29.03.2019
cu privire la modificarea dreptului la ajutor social al domnului
NEGRE VASILE din localitatea URMENIS nr. 93

CNP.1640826243679
Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind Venitul Minim Garantat şi a Normelor
Metodologice de aplicare ,aprobate prin HGR 50/2011,cu modificările şi completările ulterioare ,
Avand in vedere cererea domnului Negre Vasile de modificare a numarului de membri din
familie prin iesirea din evidenta a doamnei Negre Floare , CNP 2580528243671, datorita decesului
acesteia .
In temeiul prevederilor articolului 63 alineat 1 literele « d »si « e » ,alineatul 5 litera « a »
, articolul 68 alineatul 1 , si art. 115 , alin .1 litera « a » din Legea nr.215/2001 a dministratiei publice
locale , republicata în M.O al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare ;
Primarul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU emite prezenta :
DISPOZITIE:
Articolul 1.- Incepind cu data de 1 APRILIE 2019 se modifica cuantumul ajutorului
social al domnului NEGRE VASILE , din localitatea URMENIS nr. 93, de la 357 lei la 255 lei ca
urmare a modificării numarului de membri ai familiei,de la trei la doi. Familia este compusă din doi
adulţi, datorita decesului doamnei Negre Floare .
Articolul 2- Urmatorii membrii ai familiei beneficiare de ajutor social, au obligatia de a
presta munca la actiuni sau lucrari de interes local, realizand lunar numarul de ore stabilite după cum
urmează:
NEGRE VASILE - 21 ore.
Articolul 3.- Prezenta dispozitie poate fi atacata în termen de 30 de zile de la
comunicare la primarul comunei.
- Institutia Prefectului judetului Maramures ;
- Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Maramures ;
- Domnului NEGRE VASILE din URMENIS nr. 93 ;
- Dosar ajutor social.
PRIMAR,
DUMUŢA AUREL

Avizat,
secretarul comunei
DRAGOŞ TRAIAN

