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DISPOZITIA Nr. 76/19.04.2021
privind incetarea dreptului la ajutorul social (VMG)
dnei / dlui NADOLEANU IORDAN , CNP ………………….
cu domiciliul in JIJILA, str ………, nr ……, localitatea Jijila, judetul TULCEA

Deacu Costica - Primarul Comunei Jijila, Judetul TULCEA
Avand in vedere :
- cererea depusa de dna/dl NADOLEANU IORDAN, inregistrata sub nr 3 din 19.01.2021
- prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modficarile si completarile
ulterioare aprobate prin Legea 276/2010 si OUG 42/2013.
- prevederile HG 778/2013 si HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile
ulterioare
- prevederile Legii 292/2011 privind organizarea, functionarea si finantarea sistemului
national de asistenta sociala
- referatul nr. 4663/13.04.2021 întocmit de inspector Duduță Violeta, ce propune incetarea
dreptului la ajutor social al defunctului NADOLEANU IORDAN, CNP : ………………….,
asumându-și răspunderea cu privire la fundamentarea tehnică și legală în condițiile art.
240 din OUG 57/2019;
In temeiul art 155, art 196 alin (1),lit b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUNE
Art 1 Incepand cu data de 01.05.2021 încetează dreptul la ajutorul social (VMG)
dnei/lui NADOLEANU IORDAN, CNP : …………………., cu domiciliul in JIJILA, str ...................,
nr ......, localitatea Jijila, judetul TULCEA, pentru familia formata din 1 persoane.
Motivul incetarii dreptului la ajutorul social (VMG) : in luna APRILIE 2021 titularul a decedat.
Art 2 Titularul poate face contestatie impotriva prezentei dispozitii la instanta de contencios
administrativ in termen de 30 zile, dupa efectuarea procedurii prealabile.
Art 3 Prezenta dispozitie se va transmite la AJPIS TULCEA pana la data de 5 ale lunii
urmatoare, se va comunica Instituției Prefectului, Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul
primariei și va fi făcută public în condițiile legii, prin publicarea în M.O.L
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