
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Compartiment  ALOCATII SI 
SERVICII SOCIALE înregistrat sub nr. 565/22.02.2021;

          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;

                                        P R O P U N:

privind încetarea dreptului de ajutor social pentru Radu Cornelia Neli

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 9 / 23.02.2021

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          Având în vedere Decizia nr. 348174 din 16.02.2021 emisă de Casa de Pensii 
Timiș,  privind acordarea pensiei de invaliditate începănd cu data de 1.03.2021 pentru 
Radu Cornelia Neli,

          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,

    xxxx Contine date cu caracter personal, exceptate de la publicare. xxxxxx

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;
- Persoanei in cauza;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.

Articolul 3:

Primar,
Ioan Bohancanu, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu
                   Secretar General al comunei Beba Veche



Comuna Beba Veche
Județul Timiș
Compartiment ALOCATII SI SERVICII SOCIALE
Nr. 565/22.02.2021

R E F E R A T

    Având în vedere următoarele temeiuri legale:

propun emiterea unei dispozitii privind încetarea dreptului de ajutor social pentru 
Radu Cornelia Neli care să reglementeze următoarele aspecte:

Compartiment  ALOCATII SI SERVICII SOCIALE

Începând cu data de 1 martie 2021, încetează dreptul la ajutor social cuvenit doamnei 
Radu Cornelia Neli CNP 2700930353978, domiciliată în comuna Beba Veche, sat Beba 
Veche nr. 28, județul Timiș, pentru familia compusă din 1 persoane.

          Având în vedere Decizia nr. 348174 din 16.02.2021 emisă de Casa de Pensii 
Timiș,  privind acordarea pensiei de invaliditate începănd cu data de 1.03.2021 pentru 
Radu Cornelia Neli,

          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,


