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1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 
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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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 din 25.062020 
 

 

DISPOZIȚIE nr. 151 

privind încetarea din plată a ajutorului social titularului MARIAȘ Victor 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 
 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr. 12877 din 25.05.2020 întocmit de Roxana-Ioana TOMA, inspector - 

compartimentul Asistență Socială; 

▪ Cererea titularului MARIAȘ Victor, înregistrată la Primăria Bod sub nr. 12876 din data 25.06.2020; 

▪ art. 20, alin. (1) lit. a) și (3) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

▪ art. 35 alin.(1) și (2) din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 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 Începând cu luna IULIE 2020 încetează plata ajutorul social pentru titularului MARIAȘ Victor, 

identificat cu CNP 1540111080138, având domiciliul în Bod, Str. Hărmanului, nr.310, jud. Brașov. 

Art.2 Prezenta dispoziție va fi comunicată beneficiarului de ajutor social în termen de 5 zile de la data 

emiterii, de către Compartimentul Asistență Socială. 

Art.3  Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004 cu modificările ulterioare. 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 
 

 

VIZĂ CFPP 

 Maria Daniela GAVRILOIU  

 


