
        

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M A R U L 

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

 

Dispoziţia  
Nr. 23 din 22.03.2018          

 
privind încetarea dreptului la ajutor social și încetarea dreptului 

 la alocația pentru susținerea familiei 
 titularei C LIN CRISTINA 

 Având în vedere : 
- ancheta socială  cu nr. 3/20.03.2018 efectuată de către Serviciul de Asistență Socială 

al comunei Dudeștii Noi,  
- art. 20, din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare,  
- art. 25 (6) și art. 32 din Legea nr.277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, 

cu modificările și completările ulterioare 
 
în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin.(1) lit.a) din Legea administraţiei 
publice     locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

primarul comunei Dudeştii Noi emite urm toarea dispoziţie: 
 

Art. 1.- Începând cu 01.04.2018, încetarea dreptului la ajutor social, în cuantum de 564 
lei/lun , titularului C LIN CRISTINA, C.N.P. 2881020350133, cu domiciliul în comuna Dudeștii 
Noi, str. Calea Sânandreiului, nr.44, jud. Timiș. 
Motivul: Titulara a refuzat să furnizeze informații cu privire la veniturile realizate de către 
membrii  familiei.  
 Art. 2.- Începând cu 01.04.2018, încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, 
în cuantum de 328 lei/lun , titularului C LIN CRISTINA, C.N.P. 2881020350133, cu domiciliul 
în comuna Dudeștii Noi, str. Calea Sânandreiului, nr.44, jud. Timiș. 
Motivul: Titulara a refuzat să furnizeze informații cu privire la veniturile realizate de către 
membrii  familiei.  
Art. 3.- Prezenta dispoziție are caracter individual şi poate fi atacată în termenul legal prevăzut 
de Legea nr.554/2004, legea contenciosului administrativ. 
Art. 4. - Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Serviciul de Asistență Sociala al comunei 
Dudeștii Noi și Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș 
Art. 5. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Timiş pentru exercitarea controlului 
de legalitate, Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș, Serviciului de  Asistență 
Socială al comunei Dudeștii Noi, persoanei în cauză. 

 
             

 PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI, 
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