
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MURES  

COMUNA ȘINCAI 

DISPOZITIE 

nr. 51/ 28.04.2021  

privind incetarea ajutorului social,  

pentru domnul  

OTVOS SANDOR  
 

 

Primarul unitatii Comuna Sincai , Pop Vasile  

Avand in vedere : 

 

• Ancheta sociala efectuata la domiciliul solicitantului conform art. 14 din Hotararea Guvernului nr. 

50/2011 si fisa de calcul intocmita in conformitate cu art. 15 (3), (4). 

 

Potrivit prevederilor: 

- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, 

actualizata; 

- Hotararea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , actualizata; 

- Ordonantei de urgenta nr. 25 din 30 iunie 2015,  actualizata prin Legea nr. 342/2015, pentru 

completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata; 

- Ordonantei de urgenta nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de 

simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, actualizata. 

 
           În  temeiul art. 155 alin. 1 , lit. d , alin. 5 , lit. c , art. 196 , alin. 1 , lit. b și art. 199 din  O.U. G.  57 / 2019 – 

privind Codul Administrativ .  

DISPUNE: 

 

 Art 1. Încetarea dreptului la plata ajutorului social pentru d-ul OTVOS SANDOR , titularul 

cererii numarul 12/14.04.2021 ,  incepand cu luna mai , pentru urmatorul motiv motiv:Otvos Ionuț este 

plecat la munca in strainatate. 

            Art 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la primaria Comuna Sincai in 

termen de 30 zile de la comunicare, in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, 

modificata si completata prin Legea nr. 262/2007. 

           Art  3. Prezenta dispozitie va fi comunicata in termen de 5 zile de la data emiterii. 

           Art 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza persoana cu atributii de 

asistenta sociala din cadrul Primariei Comuna Sincai . 

          Art  5.  Prezenta dispozitie se comunica prin grija secretarului cu: 

- Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala MURES : 

- Institutia Prefectului judetului MURES ; 

- Domnul OTVOS SANDOR din SINCAI , str. -, Nr. 22  

 
 

 

Primar  

Comuna Sincai 

Pop Vasile  

  Avizat pentru legalitate, 

secretar general delegat 

Onac Dan Cristian  


