ROMANIA
JUDEŢUL S I B I U
COMUNA BRUIU
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 95/2016
privind încetarea plăţii ajutorului soeial acordat familiei d-lui Vulcan Traian, domiciliat
in sat Bruiu , nr. 200, comuna Bruiu, judeţul Sibiu
Primarul comunei Bruiu,
Având in vedere:
- referatul nr. 2131/14.09.2016 intocmit de către domnul Berghea loan - delegat cu atribuţii
de asistenta sociala in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bruiu. prin care aduce la
cunoştinţa situaţia bunurilor imobile pe care le deţine familia numitului Vulcan Traian, conform
Registrului Rol
- ancheta sociala nr. 22 efectuata la data de 3 1.08.2016;
In conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. (1), lit. a) din Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, si ale art.35 alin.(l) lit. a). Anexa 4 din
Hotararea Guvernului nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,
In temeiul dispoziţiilor art. 63, alin. (I), lit.e), art.68 alin.(l), art. 1 15, alin. (I). lit.a) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare

D I S P U N E :

Art.l. începând cu data de 01.09.2016, încetează plata ajutorului social acordat familiei d-lui
Vulcan Traian, domiciliat in sat Bruiu, nr.200, comuna Bruiu, judeţul Sibiu, CNP, pe
motivul dobândirii şi deţinerii a doua bunuri imobile ( casa de locuit şi curte aferentă), cu o suprafaţă
totală de 2070 mp.
Art.2 Prezenta dispoziţie se comunica Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale Sibiu.
Art. 3 Prezenta dispoziţie poate fi contestata potrivit Legii nr. 554/20004 privind contenciosul
administrativ in termen de 30 de zile comunicare.
Art.4 îndeplinirea prezentei revine Compartimentului de asistenţă socială din cadrul Primăriei
w comunei Bruiu.
Emisa in Bruiu la data de 14.09.2016.
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