ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMLNA BALAN
PRIMARIA

DISPOZITIA

Nr-_19-

din 31 ianuarie

2017

privind modificarea cuantumului p161ii ajutorului social
Primarul comunei Bdlan, jude{ul Silaj, Maghiar Isaia;
Avdnd in vedere referatul inregistrat la nr.361 din 31 ianuarie 2017 , privind reluarea pldlii
ajutorului social pentru un dosar, incetarea ajutorului social pentru un dosar qi modificarea ajutorului
social pentru un dosar, intocmit inbaza Legii 41612001, de Gog Sanda-Mariana, inspector social, in
cadrul primdriei;
Ydzltnd prevederile ar1.15, pct.(3) din Legea nr.41612001, privind venitul minim garantat,
modificatd gi completatd prin Legea nr.27612010 gi Legea nr.34212015; coroborat cu prevederile
art.33,pct.(1) lit."a" gi pct.(2),din Normele metodologice de aplicare aLegir nr.4161200I,cu
modificdrile qi completdrile ulterioare aprobate prin H.G.R.nr.501201I; ale art.l din
H.G.R.nr.166412008, ale H.G.nr.5712009,qi O.U.G.nr.4212013: precum qi ale art.63, pct.(5), lit."c"din
Le gea27 5 I 200 I, republicatS, modifi catd qi completatd;
In temeiul art.68, pct.(1) din Legea nr.2I512001,legea administrafiei publice locale,
republicatd, modificatd gi completatd;

DISPUNE:
Art.1. incepdnd cu 1 februarie 2017

se modificd cuantumul pl61ii ajutorului social pentru

dosarul titularului Lingurar Criiqor, CNP 190032231,3708, cu domiciliul in ChechiE, nr.3, de la un
cuantum de 527 lei la un cuantum de 564 lei, fiind qase membri de familie in dosar, pentru motivul
faptului cd s-au modificat veniturile membrilor din familie.
Art.2. Persoanele majore apte de muncd din cadrul dosarului vor avea de efectuat 66 ore de
muncd in folosul comunitdlii.
Aft.3. Persoana nemullumitd se poate adresa impotriva prezentului act administrativ, la
instanla de contencios, in conformitate cu prevederile Legii nr.55412004 privind contenciosul
administrativ.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinJeazd inspectorul cu
probleme sociale din cadrul prim[riei.
Art.5. Prezenla dispozilie se comunicd la:
- Institulia Prefectului judelului Salaj, Serviciul juridic gi contencios administrativ;
- A.J.P.I.S Sdlaj, Zaldu;
- titularului de dosar, cuprins la ar1.1 din prezenta dispozilie ;
- inspector cu probleme de asistenld sociala din primdrie;
- dosarul cu dispozilii.
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