
R O M Â N I A
JUDEŢUL BRAŞOV

PRIMĂRIA COMUNEI BUDILA

Nr. 13444 din 30.09.2022

A P R O B A T
PRIMAR

Irimia MARȘAVELA

REFERAT DE APROBARE

pentru

D I S P O Z I Ţ I A

privind incetarea dreptului la ajutor social

Avand in vedere :

- Cererea D-lui / D-nei MONDOC CATALINA, din BUDILA, BUDILA, Strada , Numar , inregistrata cu

nr. 395 / 01.11.2012;

- Actele doveditoare depuse la dosarul de ajutor social nr. 395 / 01.11.2012;

- Ancheta sociala efectuata in data de 28.09.2022 la adresa BUDILA, Strada , Numar ;

- Prevederile art. 20, alin.1, lit. (a) din Legea 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu

modificarile si completarile ulterioare.

- Prevederile art. 35 din HG 50 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii 416/ 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile HG 1071/ 2021 pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata;

- Prevederile Legii nr. 225 / 26.07.2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76 / 2002

privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

In temeiul prevederilor art. 155, alin. (1) si art. 196 alin.1) litera b) din OUG nr.57/2019

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, se solicită emiterea unei

dispoziții privind incetarea ajutorului social aferent dosarului nr. 395 / 01.11.2012 a carui titular

este MONDOC CATALINA.

Î N T O C M I T,

Consilier

Mihaela OPRESCU CHIRIAC



R O M Â N I A
JUDEŢUL BRAŞOV

PRIMARUL COMUNEI BUDILA

DISPOZITIA Nr. 450 din 04.10.2022 PROIECT

D I S P O Z I Ţ I E

privind incetarea dreptului la ajutor social

Avand in vedere :

- Referatul de aprobare nr. 13444 din data de 30.09.2022, intocmit de Compartimentul de

Asistenta Sociala, prin care se constata ca familia numitului/ei MONDOC CATALINA nu mai

indeplineste conditiile pentru acordarea venitului minim garantat .

- Prevederile art.20 alin.1 lit.(a) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu

modificarile si completarile ulterioare,

- Prevederile art. 35 din HG 50 / 2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii 416/ 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile HG 1071/ 2021 pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata;

Prevederile Legii nr. 225 / 26.07.2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76 / 2002 privind

sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

In temeiul prevederilor art. 155, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit. (b) din Ordonanta de

Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrative cu modificarile si completarile ulterioare,

Primarul comunei BUDILA, judetul BRASOV.

D I S P UN :

ART. (1) (1) Incepand cu luna octombrie 2022, inceteaza dreptul la ajutor social pentru familia

d-lui/ d-nei MONDOC CATALINA, domiciliat in BUDILA, BUDILA, Strada , Numar , judetul BRASOV,

posesor al CI. seria , nr , CNP .

(2) Motivul incetarii:renunta ,este in cautarea unui loc de munca.

ART. (2) Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza Compartimentul de

Asistenta Sociala din cadrul primariei.

ART. (3) Prezenta dispoziție se comunică 1 ex. Solicitantului, 1 ex. AJPIS BRASOV, 1 ex. Dosar,

1 ex. Colectie, 1 ex. Institutiei Prefectului Județului Brașov, pentru exercitarea controlului de

legalitate si se afiseaza pe site-ul www.budila.ro, pentru aducerea la cunostinta publica, prin grija

Secretarului general al Comunei.

http://www.budila.ro


ART. (4) Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,

IRIMIA MARSAVELA ALEXANDRA AVELUTA BENIA

INTOCMIT,

Consilier

Mihaela OPRESCU CHIRIAC



R O M Â N I A
JUDEŢUL BRAŞOV

PRIMARUL COMUNEI BUDILA

DISPOZITIA Nr. 450 din 04.10.2022

D I S P O Z I Ţ I E

privind incetarea dreptului la ajutor social

Avand in vedere :

- Referatul de aprobare nr. 13444 din data de 30.09.2022, intocmit de Compartimentul de

Asistenta Sociala, prin care se constata ca familia numitului/ei MONDOC CATALINA nu mai

indeplineste conditiile pentru acordarea venitului minim garantat .

- Prevederile art.20 alin.1 lit.(a) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu

modificarile si completarile ulterioare,

- Prevederile art. 35 din HG 50 / 2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii 416/ 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile HG 1071/ 2021 pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata;

Prevederile Legii nr. 225 / 26.07.2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76 / 2002 privind

sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

In temeiul prevederilor art. 155, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit. (b) din Ordonanta de

Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrative cu modificarile si completarile ulterioare,

Primarul comunei BUDILA, judetul BRASOV.

D I S P UN :

ART. (1) (1) Incepand cu luna octombrie 2022, inceteaza dreptul la ajutor social pentru familia

d-lui/ d-nei MONDOC CATALINA, domiciliat in BUDILA, BUDILA, Strada , Numar , judetul BRASOV,

posesor al CI. seria , nr , CNP .

(2) Motivul incetarii:renunta ,in cautarea unui loc de munca.

ART. (2) Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza Compartimentul de

Asistenta Sociala din cadrul primariei.



ART. (3) Prezenta dispoziție se comunică 1 ex. Solicitantului, 1 ex. AJPIS BRASOV, 1 ex. Dosar,

1 ex. Colectie, 1 ex. Institutiei Prefectului Județului Brașov, pentru exercitarea controlului de

legalitate si se afiseaza pe site-ul www.budila.ro, pentru aducerea la cunostinta publica, prin grija

Secretarului general al Comunei.

ART. (4) Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,

IRIMIA MARSAVELA ALEXANDRA AVELUTA BENIA

INTOCMIT,

Consilier

Mihaela OPRESCU CHIRIAC

http://www.budila.ro
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