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PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  

 

 Din 26.03.2021 
 

DISPOZIȚIE nr.125 

privind încetarea din plată a dreptului la ajutorul social, respectiv a dreptului la alocație pentru 

susținerea familiei titularei STROIA Mariana 
 

PRIMARUL COMUNEI BOD 
 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr. 12588/26.03.2021, întocmit de Roxana Ioana TOMA, inspector – 

compartimentul Asistență Socială; 

▪ Cererea înaintată de d-na. STROIA Mariana înregistrată la Primăria comunei Bod cu 

nr.12068/19.03.2021; 

▪ Adresa nr.11829/17.03.2021 transmisă către d-na. STROIA Mariana în vederea efectuării orelor în 

folosul comunități pentru beneficiari de venit minim garantat; 

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

modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 35 alin.(1) si (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 stabilite 

prin HG nr.50/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Art.32 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările si 

completările ulterioare; 

▪ art.13 alin.(1) și art.16 din HG nr. 38/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 277/2010 cu modificările și completările ulterioare; 

▪ HG nr. 559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011, a 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru 

susținerea familiei, aprobate prin HG nr. 38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, 

aprobate prin HG nr. 920/2011, 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 data de 01.04.2021, încetează plata dreptului la ajutor social pentru titulara STROIA 

Mariana, identificată cu CNP 2920914080021, domiciliată în Bod, str. Gării, nr.606, jud. Brașov. 

Art.2 Începând cu 01.04.2021, încetează plata dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru titulara 

STROIA Mariana, identificată cu CNP 2920914080021, domiciliată în Bod, str. Gării, nr.606, jud. Brașov. 
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Art.3 Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004. 

Art.4 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul 

Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Bod. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 

 

 

 

 

 

 

 

VIZA CFPP 

Elena NEGURĂ 

 

 

 

 

 

 


