ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA SINMIHAIU ALMASULUI
PRIMAR

o I 5 PO ZIT I A Nr.22
-------------------Din 22 februarie 2018
Privind modificarea cuantumului

ajutorului social pentru familia numitului Lingurar loan

Primarul comunei Sinmihaiu Almasului, judetul Salaj, in exercitarea atributiilor sale legale;
Avand in vedere cererea cu nr.82 din data de 20.02.2018 si referatul cu nr.574 din
21 .02.2018
intocmit de consilierul social din cadrul primariei ,cu privire
la modificarea numarului
cuantumului ajutorului social pentru familia numitului Lingurar loan, CNP 1540305310280 din comuna
Sinmihaiu Almasului, sat Sinmihaoiu Almasului, nr.1 , judetul Salaj
Tinand seama de prevederile:
- Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare:
- H.G.nr.50 12011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- art. 63 alin.l lit."d" , alin .5 lit. "a, c" din legea 21512001 privind administratia publica
Iocala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare
In temeiul prevederilor
art.68 din legea 215/2001 privind adrninistratia
publica locala,
republicata, cu cornpletarile si modificarile ulterioare:

DISPUN

--------Art. 1. Incepand eu luna martie 2018 se modifica cuantumul

ajutorului social pentru familia
Sinmihaiu Almasului, sat Sinmihaiu

numitului Lingurar loan, CNP 1540305310280,
din comuna
Almasului, nr.1 , judetul Salaj
Motivul rnodificarii : s-au modificat veniturile familiare.
I
Se modifica cuantumul ajutorului social de la 199 lei la 142 lei conform fisei de calcul
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza consilierul cu
probleme sociale .
Art. 3. Persoana nemutlumita poate ataca prezenta dispozitie conform prevederilor
Legii nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu rnodificarile ulterioare
Art.4. Prezenta dispozitie se cornunica cu :
NumitulLingurar
loan
compartimentulde
asistenta social a;
serviciul contabi1itate
Agentia Judeteana pentru Platii si Inspectie Sociala - Salaj
Institutia Prefectului Judetului Salaj;
Dosar dispozitii
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR COMU,
\;'
MARTA RODICA
I

