
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BOCŞA 
PRIMAR        Avizat ptr. legalitate 
               SECRETAR 
 
       D I S P O Z I Ţ I A   Nr.111 
                  din 30 iunie 2015 
            privind suspendarea dreptului la ajutor social 
 
  Primarul comunei Bocşa, 

                Având în vedere referatul nr. 2455  din 30.06.2015 cuprinzând propunerea de 

suspendare a ajutorului social acordat familiei Lazar Alexandru Florin, din Cimpia,  nr. 23,  

începând  cu luna iulie 2015,  

  Văzând  prevederile art. 15 şi 16  din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 33 
al. 1 lit. b şi c din HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat  

  În temeiul art.68 (1) şi 115 (1) lit. a din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

     D I S P U N E: 
 

  Art.1. – Începând cu  1 iulie 2015, se suspendă dreptul la ajutor social acordat 

familiei Lazar Alexandru Florin, din Cimpia,  nr. 23,  pe motiv că nu au prestat lucrări de 
interes local în luna iunie 2015,  conform tabelului următor: 
 

Nr.

crt. 

Nume şi 
prenume 

reprezentant 

legal  

Domiciliul CNP Nr. 

pers. 

Suma Motivul 

1 Lazar 

Alexandru 

Florin,  

 Cimpia,  

nr. 23 
1870326314015 1 142 Nu a prestat lucrări de interes 

local- luna iunie 

 

  Art.2  Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act 
administrativ, în conformitate cu prevederile  Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ.  

Art.3 – Comunicarea la persoana singură şi familia în cauză se va face în 

termen de 15 zile de la emiterea dispoziţiei. 
  Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează d-na 

Sabou Ionela-Alexandra – persoană desemnată pentru aplicarea Legii nr.416/2001. 
  Art. 5 – Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj; 
- Persoanei în cauză; 
- Compartimentul contabilitate şi Sabou Ionela-Alexandra; 

- Dosar dispoziţii. 
 

        P R I M A R 
                   Barou Ioan  


