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PRIMAR Avizat ptr. legalitate

      SECRETAR

D I S P O Z I Ţ I A   Nr.   145
          din  31 iulie 2015

      cu privire la stabilirea dreptului la ajutor social

Primarul comunei Bocşa
Având în vedere cererea formulată  de familia  Kerezsi  Rozalia,  înregistrată  în  registrul

special, prin care se solicită ajutor social, cât şi referatul nr.  2717 din 31.07.2015, a referentului
pentru  asistenţă socială cuprinzand propunerea de acordare a dreptului la ajutor social;

Văzând prevederile art. 9-12 din Legea nr.416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile HG nr.50/ 2011 pentru aprobarea
Normelor  metodologice  de aplicare  a prevederilor  Legii  nr.  416/  2001 privind venitul  minim
garantat  cât  şi   art.  63 (1)  lit  d  coroborat  cu  art.  63(5)  lit.c   din  Legea  nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,

Constatând că  familia   în  cauză  se află  în  situaţia  prevăzută  de art.  4  din  Legea  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  august 2015 se stabileşte  ajutor  social  pentru familia  Kerezsi
Rozalia, după cum urmează:

Nr.
crt.

Numele  şi  prenumele
reprezentantului legal

CNP Domiciliul Nr.
pers.

Suma
   lei

Nr.  de
înregistrare

1 Kerezsi Rozalia 2591023313014 Borla, nr. 399 2 213 11/ 30.07.2015

Art.2. -   Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ, în
conformitate cu prevederile  Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.
            Art.3.  -  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se  încredinţează d-na Sabou
Ionela-Alexandra – persoană desemnată pentru aplicarea legii nr.416/2001.
            Art.4.  – Comunicarea la familiile în cauză se face în termen de 5 zile de la data emiterii
dispoziţiei.
            Art.5.  – Prezenta dispoziţie se comunică:

-   Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj;
-   Compartiment contabilitate şi social din primărie;
-    Persoanelor în cauză;
 -   Dosar dispoziţii.

P R I M A R
             Ioan Barou 


