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D I S P O Z I Ţ I E

pliv in d  încetarea plăţii ajutorului social

Irig. Viluţ Mezdrea, primar al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava;

Urmare referatului compartimentului de specialitate nr. 951/31.01.2019;
în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, reactualizată, cu 

modificările şi completările ulterioare;
în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 778/2013 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2013, pentru modificarea 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi a Legii nr.277/2010;
în conformitate cu Legea nr. 342/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat;
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 93/2016, pentru 

reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială;
în temeiul art.63 alin. 5 lit.’V 1, art.68 alin. I din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

republicată, cu modificările si completările ulterioare;

D I S P U N :

A r t l .  -  începând cu luna FEBRUARIE 2019 încetează plata ajutorului social pentru titulara 
LEMNARIU GABRIELA ADINA,

Art.2. — Motivul încetării plăţii ajutorului social constă în faptul că, titulara nu s-a prezentat In 
termen la reevaluarea situaţiei sociale;

Art.3. - Prezenta dispoziţie poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările si completările ulterioare;

Art.4. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii revine consilierului asistenţă
socială;
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REFERAT

Subsemnata Ţîcşa Doina Ştefan ia, în calitate de consilier asistenţă socială, vă propun spre 

aprobare, încetarea Ajutorului Social, titularei Lemnar iu Gabriela Adina, domiciliată în satul

Domişoara, nr. 61, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava beneficiară a ajutorului social, dosar nr. 

8/19.10.2016.

Motivul încetării ajutorului social, constă în faptul că, persoana nu s-a prezentat le reevaluarea 

situaţiei sociale, drept urmare titulara nu mai întruneşte condiţiile acordării conform legislaţiei în 

vigoare.

Faţă de aceste aspecte vă rog să analizaţi şi să dispuneţi emiterea dispoziţiei.
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