
Primarul Comunei Sânt, jud. Bistrita-Nasaud,
Având în vedere:

Cererea d-lui(ei)DOMIDE SIDOR, domiciliat(ă) înSÂNT,
str.CARTIBUS nr.  288 , jud.  Bistrita-Nasaud , însoţită de actele doveditoare
privind componenta familiei si de declaraţia privind veniturile obţinute în luna anterioară depunerii
cererii de către membrii acesteia; înregistrată cu nr. 39din 05/01/2017 .(CNP 1381102064331 )
-Referatul nr. 2370 / 31/07/2018  prin care se propune  încetarea din plata a
ajutorului social pentru familia d-lui/d-neidomide sidorformata din J
membri, cu un venit total de0.00 lei.

-Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului conform art.14 din Hotărârea
Guvernului nr. 50/2011 si fisa de calcul întocmită în conformitate cu art.15(3), (4).
-Prevederile art. 20 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si
completările ulterioare;

-Prevederile art. 35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001
stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011;
-O.U.G. nr. 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordării unor beneficii de
asistenta sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea în anul 2016;
-H.G.R nr. 559/2017 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea 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 alocaţia 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, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 920/2011;
In temeiul art.61 alin.2 si art. 68 alin.1 din Legea nr.215/2001,republicata, privind administraţia
publica locala.

DISPUN:

Art. 1. încetează plata ajutorului social pentru d-ul(na)domide sidor,
titularul cererii numărul39 /05/01/2017  , în cuantum de    142lei / lună,
începând cu data de   01/08/2018pentru următoarele motive:

încetare dosar, titularul a decedat.

Art.2. Prezenta  Dispoziţie  poate  fi    atacată  cu  plângere prealabilă la  Primăria
Comunei Sântîn termen de 30 de zile de la comunicare, în condiţiile Legii

nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, modificata si completata prin Legea nr.262/2007.
Art.3. Prezenta dispoziţie va fi comunicata în termen de 5 zile de la data emiterii.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Dispoziţii se încredinţează persoana cu atribuţii
de asistenta sociala din cadrul PrimărieiComunei Sânt
Art.5. Prezenta Dispoziţie se comunica prin grija secretarului cu:

- Agenţia pentru Plaţi si Inspecţie Sociala Bistrita-Nasaud ;
-Instituţia Prefectului judeţului  Bistrita-Nasaud  ;
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