
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Compartiment  ALOCATII SI 
SERVICII SOCIALE înregistrat sub nr. ;

          În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 1) lit.  e), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        D I S P U N:

privind încetarea dreptului de ajutor social pentru Ilcau Gheorghe

DISPOZIȚIE

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

Având în vedere certificatul de deces seria D.11 Nr.668605 din 30.05.2021 emis de 
SPCLEP Sânnicolau Mare, în care se constată decesul lui Ilcau Gheorghe CNP 
1500921353946,

În baza:
- art.20 alin. 1 lit. a),  din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată 
și completată prin Legea nr. 276/2010,
- HGR nr. 50/2011 privind aprobarea Normelelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.416/2001,
- Legii nr. 342/2015 privind aprobarea OUG nr. 25/2015,
- OUG nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor 
beneficii de asistență socială,

    Începând cu data de 1 iunie 2021, încetează dreptul la ajutor social cuvenit lui Ilcau 
Gheorghe CNP 1500921353946, domiciliat în comuna Beba Veche, sat Beba Veche nr. 
14, județul Timiș, pentru familia compusă din 1 persoane.

Articolul 1:

    Împotriva prezentei dispoziții persoanele interesate pot face contestație la instanța de 
contencios administrativ a Tribunalului Timiș în termen de 30 zile de la comunicare, 
după efectuarea procedurii prealabile.

Articolul 2:

    Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Contabilitatii UAT Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.

Articolul 3:

Primar,
Ioan Bohancanu, 

                   Contrasemneaza,          
                   Sorin Giuroescu
                   Secretar General al comunei Beba Veche

Beba Veche la data de 11.06.2021
Nr.40



CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 40/2021

5 Dispozitia devine obligatorie  5) sau produce efecte juridice  6), după caz

11.06.2021

2

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  4)

 

3 Aducerea la cunoștință publică  3)

 

2 Comunicarea către prefectul județului  2)

 

1

 

0

Semnarea dispoziției 1)  

Nr. crt OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

1 3

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)    art. 240 alin. (1): Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... în 
exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.;
2)    art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 zile 
lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)    art. 197 alin. (4): ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
4)    art. 199 alin. (1): Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
5)    art. 198 alin. (1):... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
6)    art. 199 alin. (2): ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 
adresează.


