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din 16.09。 2020
privind l■ odificarea cuantumului ajutorului social al d…

lui/d‐

nei Vacar ⅣIaria

Vancea Dorel-Grigore, primarul comunei Saulia, judetul Mures ;
Avand in vedere continutul dosarului nr.33612019 de acordare a
ajutorului social al d-lui/d-nei Vacar Maria si ancheta sociala efectuata la domiciliul acestuia,/a,
prevederile art.I, artJ4 si art.20 din Legea m.41612001 privind venitul minim garuntat,
modificata si completataprin Legea nr.27612010, respectivprevederile OrJG nr.42/2013 pentru
modificarea si completarea Legii nr.4161200l privind venitul minim garantat, precum si
modifiqarea Legiiw.277l20l0 privind alocatia pentru sustinerea familiei si cele ale OUG
m.9312016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta
sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016,aprobata
prin Legea nr.10412017 ;
In temeiul prevederilor art.l55 si art.196 alin.1 lit."b" din OUG
m,5712019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ulterioare :

dispun
Art.1 Incepand cu data de 01.10.2020" se modifica cuantumul ajutorului social al
numitului/eiVACAR MARIA, domiciliat/ain Saulia,sat Saulia, nr.257 A,judetulMures,
posesor/oare al CNP 2680520260034, noul cuantum al ajutorului in dosar fiind de
142 leilluna.

Art.2

Prevederile prezentei dispozitii
Institutiei Prefectului Jud. Mures.
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din 16.09。 2020

privind modificarea cuantumului ttutorului social al d̲lui/d… nei Duma Anica

vancea Dorel-Grigore, primarul comunei Saulia, judetul Mures
;
Avand in vedere continutul dosarului nr,306l 2014 de acordare a
ajutorului social al d-lui/d-nei Duma Anica si ancheta sociala efectuata la domiciliul
acestuia./a,
prevederile art.l, art.l4 si art.20 din Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garurfiat,
modificata si completataprin Legea nr.27612010, ,.rp."tirprevederile OUG
;r.42/2013 pentru
modificarea si completarea Legii nr.4161200l privind venituiminim garantat, precum
si
modifioarea Legii nr.27712010 privind alocatia pentru sustinerea familiei si
ceie ale oUG
nr'93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor
beneficii de asistenta
sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugeiare pentru acestea in
anul 20l6,aprobata
prin Legea nr.l04l20l7 ;
In temeiul prevederilor art.l55 si art.196 alin.l lit.,,b,,din OUG
nr.5712019 privind codul Administrativ, cu modificarile ulterioare :

dispun
Art.l lnccpand cu data de 01.lo.2020,se mOdiica cuantumul^巧
utorului social al
numitului/eiDUMA ANICA,dOmiciliat/a in Saulia,sat Saulia,nr.196A,judetul Nllures,
posesOr/oare al CNP 2630614120688,noul cuantum al ttutorului in dOsar iind′
de
255 1ei/1una.

Art.2 Prcvederile prezentci dispOzit五 se vOr cOmunica pcrsOanciin cauza,A.J.P.I.S.
lnstitutiei Prefectului Judo ⅣIures.
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din 16.09.2020
privind incetarea acordarii ttutorului social al d― lui/dttnel

MUT IACOB

vancea Dorel-Grigore, primarul comunei Saulia, judetul Mures
;
Avand in vedere continutul dosarului de acordare a ajutorului social
al d-lui/d-nei Mut Iacob si constatand ca acesta s-a pension at pe cazde boala, prevederile
art.1
si 20 din Legea nr.41612001 privind venitul minim garantat,modificata si completata
prin Legea
nt.27612010, cele ale OUG nr.l24l20l1 privind *odificareu si completa..u rro,
acte normative
care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala, celeile HGR
nr.50 /2011pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.41612001, respectiv prevederile
OUG
nt/2DAB pentru modificarea si completarea Legii nr.4161200l privind veniiul minim garantat,
precum si modificarea Legii nr.27712010 privind alocatia pentru sustinerea
familiei, resfectiv aie
ale oUG nt.9312016 pentru reglementarea unor masuri de iimplificare a acordarii
unor beneficii
de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru
acestea in anul 2016,
aprobata prin Legea nr.10412017 ;
In temeiul prevederilor art.155 si art.l96 alin.i lit. "b', din o.u.G
nr.57/2019 privind codul Administrativ, cu modificarile ulterioare :

dispun
Art.l lnccpand cu data de 01.lo.2020,inceteaza acordarea ttutorului sOcial al d‐

lui/d―

IACOB,cu ultimul domiciliu in Saulia,sat Saulia,nr.317,posesor/Oare al CNP
1600127260015.

Art.2

Prevederile prezentei dispozitii
Institutiei Prefectului Jud.Mures.
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din 18.09。 2020

privind desemnarea de personal tehnic auxiliar pentru Sectiile de Votare de pe raza cOmunei
Saulia la alegerile locale din 27.09.2020

Vancea Dorel-Grigore, primarul comunei Saulia, judetul Mures ;
Avand in vedere prevederile art.l0 si l1 din Legea nr.13512020 privind
stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, pretum si
a unor masuri pentru buna organizare si desfasurare a acestora si cele ale art.7 si t I din HGR
nr.577l 2020, ale art.12 din HGR nr.5781 2020 ;
In temeiul temeiul prevederilor art.l55, art.196 alin.1 lit. ,,b,, din O.U.G
nr.57 -12019 privind codul Administrativ, cu modificarile ulterioare :

dispun
Art.1

Se desemneaza personal tehnic auxiliar pentru pentru Sectiile de Votare de pe ruzacomunei
Saulia la alegerile locale din27.09.2020, angajati ai Primariei Saulia dupa cum tlrmeaza

-SECTIA DE VOTARE nr.538 Caminul Cultural Saulia- Cimpean Viorel-Sorin si Moga
Ioan
-SECTIA DE VOTARE nr.539 Clubul Tineretului Saulia--Vancea Emil-Florin si Adorian
Emanoel-Ioan

Art.2

Persoanele nominalizate la art.l vor indeplini atributiile prevazute in Legea nr.l35l 2020 si
HGR nr.78212020.

Art.3 Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate persoanelor in cauza, compartimentului
contabilitate al Primariei Saulia, presedintilor Sectiilor de Votare nr.538 si 539 Siulia si
Institutiei Prefectului Judetului Mures.
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