
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Compartiment  ALOCATII SI 
SERVICII SOCIALE înregistrat sub nr. 1050/26.03.2021;

          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 stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul si 
modalităţile de plată pentru Solomon Vasile

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 23 / 26.03.2021

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          Având în vedere:
- Cererea domnului Solomon Vasile, domiciliat în comuna Beba Veche sat Beba 
Veche nr. 92, județul Timiș, însotită de actele doveditoare privind componenta familiei 
si de declaraţia privind veniturile obtinute în luna anterioară depunerii cererii de către 
membrii acesteia  înregistrată cu nr. 75/17.03.2021
-Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului, înregistrată cu nr. 
1038/25.03.2021, prin care se confirmă necesitatea acordării ajutorului social;

          Văzând:
-Prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si 
completările ulterioare, art. 12 alin. 1); 
-Prevederile Hotararii nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si 
completările ulterioare; 
-Prevederile Hotararii nr.778 din 9 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin 
H.G.nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 
70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin 
H.G. nr. 920/2011;
-O.U.G. nr. 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor 
beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru 
acestea în anul 2016; 
-H.G.R nr. 559/2017 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind 
măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 920/2011;

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

Articolul 1:



    Ajutorul social se acordă în suma de 142 lei si se plăteşte prin mandat postai de către 
Agentia Judeteana de Prestatii Sociale Timiș .

Articolul 2:

    Prezenta Dispoziţie poate fi atacată cu plângere prealabilă la Primăria Comunei Beba 
Veche 	în termen de 30 de zile de la comunicare, în condiţiile Lei nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, modificata si completata prin Legea nr.262/2007.

Articolul 3:

    Prezenta dispoziţie va fi comunicata în termen de 5 zile de la data emiterii.

Articolul 4:

    Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Dispoziţii se încredinţează persoana cu atributii 
de asistenta sociala din cadrul Primăriei Comunei  Beba Veche.

Articolul 5:

    Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Contabilitatii UAT Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Persoanelor in cauza;
- Publicare în Monitorul Oficial Local pe site web primariaBeba Veche.ro.

Articolul 6:

Primar,
Ioan Bohancanu, 

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


