
              

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA DUMBRAVA ROŞIE 

PRIMAR 

DISPOZIŢIA 

Nr.118 din 28 .05.2015  

privind încetarea dreptului ajutorului social ,respectiv plata acestuia 

doamnei Bocancea Elena 

 

GRĂDINARU IOAN 

PRIMARUL COMUNEI DUMBRAVA ROŞIE, JUDEŢUL NEAMŢ; 

 

 Văzând  referatul nr. 7177/26.05.2015 intocmit de inspectorul cu atribuţii asistenţă sociala din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului ,prin care solicită încetarea dreptului ajutorului social 

începând cu data de 01.06.2015; 

Având în vedere Hotărârea nr. 778 din 9 octombrie 2013 pentru completarea şi modificarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea guvernului nr. 

38/2011 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece:   

În temeiul art. 63 alin.(1) lit „e”, art. 68, alin. (1), art. 115, alin (1), lit ”a” din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

DISPUN: 

 

Art. 1 Începând cu  01.06.2015 incetează dreptul la ajutor social, respectiv plata 

acestuia,persoanei singure Bocancea Elena CNP: 2550315270592, domiciliată în comuna Dumbrava 

Roşie, str. Dorobanţului, Judeţul Neamţ deoarece aceasta s-a pensionat.  

         Art. 2    Modul de soluţionare al cererii-declaraţiei pe propria răspundere privind încetarea 

dreptul la ajutor social, respectiv plata acestuia, se comunică, în termen de 5 zile de la emiterea 

prezentei, persoanei prevăzute la art. 1, de către funcţionarul public cu atributii asistenţă socială din 

aparatul de specialitate al primarului comunei. 

Art.3 Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit Legii Contenciosului administrativ nr. 

554/2004 în termen de 30 de zile de la comunicare. 

 Art. 4 Secretarul unităţii administrativ teritoriale va comunica prezenta dispoziţie persoanelor 

şi instituţiilor interesate. 
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Dosar: Dispoziţii primar 

 


