JUDEŢUL BIHOR
COMUNA COPĂCEL
PRIMAR

România, jud. Bihor, nr.176/A
Tel.0259/313598;
Fax:0259/313598
www.primaria-copacel.ro
primaria.copacel@cjbihor.ro
Vizat Legalitatea
SECRETAR,
Jr.Canta Silvia
D I S P O Z I Ţ I A Nr.159
Din 01.08.2011

privind componenţa Comisiei de anchete sociale la nivelul Comunei Copăcel
Văzând prevederile:
- Art.11 din Legea nr.416/2006 – privind venitul minim garantat, republicată cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art.14 din Hotărârea de Guvern nr.50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2006 - privind venitul minim garantat
- Art.16 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi ale art.9 din Hotărârea de
Guvern nr.38/2011 - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
- Art.28 alin.(2) din Legea nr.17/2000, republicată privind asistenţa socială persoanelor vârstnice
- Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- OUG nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
- Codul familiei
Având în vedere referatul secretarului comunei înregistrat sub nr.2644/01.08.2011
În baza prevederilor art.63 alin.(1) lit. a), alin.(2) şi alin.(5) lit.c), art.68 alin.(1) şi ale art.115 alin.(1)
lit.a) din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
PRIMARUL COMUNEI COPĂCEL
D I S P U N E:
Art.1 – Se actualizează Comisia de anchete sociale la nivelul Comunei Copăcel, în următoarea componenţă:
- PREŞEDINTE - CANTA SILVIA - secretar comună
- MEMBRII – Ciucioiu Gabriela-Ramona - referent
- Ghenţ Elena - referent
Art.2 – Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de persoanele nominalizate la

articolul precedent.
Art.3 – Cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii se abrogă Dispoziţia primarului cu nr. 299/2010
privind modificarea componenţei comisiei de anchete sociale la nivelul comunei Copăcel, cu modificarea
ulterioară.
Art.4 Prezenta dispoziţie se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - Judeţ Bihor
- Membrii Comisiei
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