
ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI PERIEŢI

Judeţul Olt, comuna Perieţi, tel.0349/525000,0349/525000

DISPOZIŢIE
Cu privire Ia: încetarea ajutorului social pentru familia domnei 

CALINESCU MARIA .
Ec. Vâlceleanu Costîn Robert, primarul comunei Perieţi, judeţul Olt;

Având în vedere:
Prevederile art. 14 şi art 14 1 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, 
actualizată;
Prevederile art 32 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi 
completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei
Legea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 
8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
Prevederile art. 63 alin. 5 Iit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. 
Referatul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.925 /20.04.2016;
Dosarul întocmit in acest sens;
în temeiul art. 63 alin. 5 Iit. a), art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin.(1) Iit. a) 
din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
m odificările şi completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI PERIEŢI 
DISPUNE

Articolul 1. începând cu data de 01.04.2016, inceteaza plata ajutorului social pentru familia 
domnei Calinescu Maria CNP 2831117284580( 2 adulţi si 3 copiii), din comuna Perieţi, Judeţul Olt, 
deoarece conform adresei nr. 2548/05.04.2016, emisa de Inspectoratul Teritoriel de Munca Olt, prin care 
ni s-a comunicat ca domnul Stroe Nicu figurează cu contract individual de munca din data de 25.03.2016 
la PANADRIA.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se poate ataca în termen de 30 de zile de Ia data comunicării, 
pe calea contenciosului administrativ.
Articolul 3. Prezenta dispoziţie se va comunica:

Instituţiei Prefectului - judeţul Olt;
D-nei Calinescu Maria ;
Compartimentului Asistenţă socială;
Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt;
Secretarului comunei Perieţi, Judeţul Olt, pentru ducerea la îndeplinire.

Ec. Costi CELEANU

A  vizat p en tru  legalitate
SECRETAR,

Ec. Elena OLTŞANU
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