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din 26.10.2020
DISPOZIȚIE nr. 226
privind actualizare listă persoane care au venituri la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, în
vârstă de 75 ani împliniți sau peste această vârstă
PRIMARUL COMUNEI BOD
Având în vedere:
▪ Referatul de motivare nr. 23726 din 26.10.2020 întocmit de Roxana-Ioana TOMA, inspector compartimentul Asistență Socială;

Prevederile art.3 alin.2) lit.a) și art.4 alin.3) lit.a), lit.b) și alin.4) din OUG nr.115/2020 privind unele
măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese
calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri
externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.
În temeiul art.196 alin.(1) lit. b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
▪

DISPUNE:
Art.1 Se actualizează Lista cu persoane care au venituri la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, în

vârstă de 75 ani împliniți sau peste această vârstă, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta

dispoziție.

Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul

Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bod, care în termen de 5 zile o
va comunica.
PRIMAR,
Sergiu ARSENE

Vizat pentru legalitate,
Secretar general,
Daniela-Laura AXENIE

VIZĂ CFPP
Maria- Daniela GAVRILOIU

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
DIFUZARE:
2 exemplare - Instituția Prefectului
1 exemplar - Colecție
1 exemplar – Primar
1 exemplar - Compartiment Asistență Socială
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene
nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți
exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei
comunei Bod.
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