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din 30.10.2020 

 

DISPOZIȚIE nr. 234 

privind revocarea Dispoziției nr.226 din 26.10.2020 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. 24033 din 29.10.2020 întocmit de Roxana-Ioana TOMA, inspector - 

compartimentul Asistență Socială; 
▪ Dispoziția nr.226 din 26.10.2020 privind actualizare listă persoane care au venituri la nivelul 

indemnizației sociale pentru pensionari, în vârstă de 75 ani împliniți sau peste această vârstă; 
▪ Prevederile pct.2 art.4 alin.3) lit.a) și lit.b) și alin.4) din OUG nr. 174 din 14 octombrie 2020 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar 
din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 prin care a fost 

modificată 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 și unele măsuri de 
distribuire a acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

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 revocă Dispoziția nr. nr.226 din 26.10.2020 privind actualizare listă persoane care au venituri la 
nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, în vârstă de 75 ani împliniți sau peste această vârstă. 
Art.2 Motivul revocării: modificarea legislației. 
Art.3 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. 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 

 

 

  


