ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA SINMIHAIU ALMASULUI
PRIMAR
D I S P 0 ZIT I A Nr.23

------_
.•_---------------------------------

Din 22 februarie 2018
privind incetarea prestatlllor sociale pentru familia numitului Matei Leu!?tean
Primarul eomunei Sinmihaiu Almasului, judetul Salaj, in exereitarea atributiilor sale legale;
Avand in vedere referatul eu nr.575/21.02.2018 intocmit de eonsilierul social din eadrul primariei
cu privire la incetarea prestatiilor soeiale pentru familia numitului Matei Leustean, CNP 1940226314013
eu domieiliul in comuna Sinmihaiu Almasului , sat Sinta Maria, nr.1 judetul Salaj ;
Tinand seama de prevederile:
- art 20 din Legea nr.416/2001 si art.35 din HGR 50/2011 privind venitul minim garantat ,
eu modificarile si completarile ulterioare:
-art.33 din Legea 277/201O~i art 16 din HG 3812011 privind alocatia pentru sustinerea familiei
eu modificarile ulterioare;
-art.19 din OUG nr.70/2011 si HGR 920/2011 privind masurile de protectie sociala in
perioada sezonului reee ,cu modificarile ulterioare.
- art. 63 alin.l lit.t'd" , alin .5 lit. "a, c" din legea 215/2001 privind adrninistratia publica
locala, republicata, eu modificarile ~i completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art.68 din legea 21512001 privind administratia publica locala,
republicata, cu completarile ~i modificarile ulterioare:
. DISPUN

----------------Art. 1. Incepand ell luna februarie 2018 inceteaza aeordarea prestatiilor soeiale pentru
familia numitului Matei Leustean, CNP 1940226314013, eu domieiliul in eomuna Sinmihaiu Almasului
,sat Sinta Maria, nr.1 judetul Salaj , astfel :
- incetareadreptului de ajutor social
- incetarea alocatie pentrusustinerea familiei
- ineetareaajutorului pentru incalzirea locuintei
. Motivul incetariic'Numitul Matei Leustean s-a angajat .
Art.2. Cu dueerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza eonsilierul eu
probleme sociale si serviciul eontabilitate.
Art. 3. Persoana nernultumita poate ataea prezenta dispozitie conform prevederilor Legii nr.
554/2004 privind eonteneiosul administrativ, eu modificarile ulterioare.
Art.4. Prezenta dispozitie se comunica eu :
Numitul.Matei Leustean
compartimentul de asistenta sociala;
servieiul contabilitate
Agentia Judeteana pentru Platii si Inspectie Sociala - Salaj
.~i,Ut.'
. Prefeetului Judetului Salaj;
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