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DISPOZITIE nr.
din .~ .. ..•...
2018
privind acordarea cuantumului .ajutorului social
doamnei ldomnului ..l>l!.~IQR ...QLG.v.Tk
/n luna
2018
'

În aplicarea temeiurilor juridice prevazute de d isp oziţii l e :
a) art . 121 alin . (1) alin. (2) ş i art 50 din C onstituţia României. repub licat ă :
b) art 3 paragra'.ul 2 din Ca,t a europeană a autonomiei locale . ado pta tă la Strasbourg la 15 octombrie 1985. ratificată pri" Lege
199/1997;
c) art 7 alin . (2) din Codul Civil :
d) art . 24 !it. h) din Legea cad ru a descentraliză rii nr 195/2006:
e) prevederilor art. 63 alin . (1) lit d) şi alin (5) Iii. a) şi d). coroborat cu art 36 alin (6) Iii. a) pct.2 din Legea administraţiei punlice Io
nr. 215/2001 . republicată , cu modifică ri le şi completări le ulterioare.
f) art 7 şi art. 8 din Legea asist~nţei sociale nr. 292/2011 .
g) Hotă rării Consiliului Local nr. J.. ..... . din.28. :-9?:.lf privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartiz,
orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social.
h) Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 401 din 20 iuli(! 2001 ,
modificările şi completările ulterioare ,
i) Hotă râ rii Guvernului nr. 778/201 3 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederi/o, Legii
416/2001 privind ven itul minim garantat. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 . a Normelor metodologice de aplicare a preveoerilor L,
nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei . aprobate prin H o tărâ rea Guvernului nr. 38/2011 şi a Normelor metodologice dt: ap/icar•
prevederilorOrdonan\ei de urgenţă a Guvernului nr 70/201 1 privind m ăs uri le de protecţie socială în perioada sezonului rece , aprobate ~
Hotărârea Guvern ului nr. 920/20 11 şi o tran smite . in termenul prevăzut de lege . în scris şi în format electronic, Agenţiei pentru Plăţi :;;, lnspec
Socială Bacău ,

j) art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urg e nţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Lţlgii nr. 416/2001 privind ven i
minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,
privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local peni
k) Hotărârii Consiliului Local nr..~ .... din <8 .-Q,:J,.-..
repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2018 ,
,
/)Având în vedere cererea-declaraţia
pe propria răspundere înregistrată sub nr. .zf. .. ..din /.6_
?<>.(~ 2.d-nei/dH/fl'or,,
0"'··
,,,._
t·fi,cat( a- ) pri~
· ~ duI numeric
· persona I .~IY
IJ:r.r.&06
/1 ·✓ l
12
... ..... ,~.. ...
..."'"'·
' '-·• .d
' en,
...... . . . (?:,
··· ·"·
se acorda ajutorul social pentru luna
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m) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice. termenele
emise de primarul comune i Racova. aprobat prin Dispoziţia primarului nr.

şi circulaţia

proiectelor de

dispoziţii .

precum

şi

dispoziţiilor

în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) ş i cele ale art. 115alin. (1) lit. a), coroborate cu cele ale art. 57 alin. (2) din Legea
publice loca le nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completări le ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI RACOVA emite

administraţi,

următoarea dispoziţie :

;:ro

Art.1.
.(1)jncepând cu data de().l-PL.?9.J,ise stabileşte platt ive/ul venitului minim garantat f.N ifJTQR....O.t,.~"611:., având codul numeri,
personal .. .. P.~./.1;,.0.3.t.2-c, in cuantum de ... /.~l. ...,pentru luna ....... IOM..QJU'"e .. ..2018
'
(2) nivelul lunar al venitului minim garantat se raportează la indicatorul socia l de referinţă . ca re începând cu 1 ianuarii
2018 este de .!~.~ . pentru fam il iile form ate din ../. . persoane,
(3) Prezenta dispoziţie se înscrie în Borderoul dispoziţi i , avâ nd s pec ificaţia potrivit anexei nr. 14 din Hotărâ rea Gu 1ernului n
778/201 3 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mino, ; 1 garanta
aprobate prin Hotărârea Guvernl!lui nr. 50/20 11 , a Normelor metodologice de aplicare a prevederi/or Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentr
susţine rea familie:, aprobate prin H ot ărârea Guvernu lui nr. 38/201 1 şi a Normelor met odologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei d,: urgenţă
Guvernul ui nr. 70/2011 privind măsur i l e de p rotecţie soc ial ă în perioada sezonu!1,;1 rece , aprobate pnn Hotă r ârea Guvernului nr. 920/201 ,

Art.2.
Titularul ajutorulu i social prevăz ut la art. 1 are obligaţia să comunice primaru!ui, în scris . orice modificare intervenită cu privire I
domiciliu. ven iturile şi la numârul membrilor fami lie,. în termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta ;

Modui de so luţ ionare al cererii - decla raţ i e pe propna răspunde re pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socia;a pe lun e
se comu nică . în termen de 5 zile de la emiterea prezente, persoane, prevăzute la art 1. de către funcţionarii publici din cadru
mpar11memului de asistenţă soc,a lă şi me dica lă com unitară . din aparatul de spec1aiitate al primarului comunei.
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Art.4.
mod ifican/e

Prezenta dispoziţ i e se poate ataca/a Tribuna lul Jude ţea n Bacău . potrivit Legii contenciosului administrativ nr 5~n;2004 , C
ulte rioare .

ş; completăr ile

Art.5.
Dispoziiia de acordare a cu antum ului ajuto rului social. înso\it ă de cooia cere rii -declaraţiei pe propria r ă spundere . certificat(· de prima
pre,c1,;m şi de copia fişei de ca icul. se transmit ia Agenţi a pentr:.; P l ăi 1 şi inspeqie Socială Bacău , ca re asig ură piata drepturilor persoane
1
ore ·✓ azute ia ;;rt 1 inscnindu-se în Borderoul p!ăl,i \/MG aferente lunii a.ar,J speci fic aţi a p:e·.azută in anexa nr. 8 la Normelemetoc.:ologice de
aµ!icare a p1evederilc1 l.es ii n, 41512001 priv11:d venit ul rni nim gar;.;:-:I;;: ~::robati: t':,n Hotci rârea Guvernulu i nr. 5012011 cu mod i fi că ri l e ş
completarile 0l:erioarf:

(2) Prezenta d;spozi\1e se comun i că în mod obligatoriu prin 1nte1mediu i secret:,iru!u1 comunei , în terme nul prevăzut de lege. prefectul,,; j ud e ţul~
Bacău ş i Agen \iei pentru P lăţi şi In specţie Soc i a l ă Bacău ş, se aduce la cunoş t inţă pul)t:că prin afişa re , precum şi prin publicarea pe internet la
adresa : www. ori m ăriara cova . ro .

PRIMARUL COMUNEI RACOVA,
Toader Vlad

CARTUŞ

NECESAR DE INSERAT PE ORICE

DISPOZIŢIE

A PRIMARULUI COMUNEI,

DUPĂ SEMNĂTURA SA ŞI CEA A SECRETARULUI COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII
Nr.

OPERAŢIUNI

crt.
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DISPOZIŢIEI

PRIMARULUI COMUNEI NR. .• ... ./2018
Data
ZZ/LUAN

EFECTUATE
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Semnarea dispozitiei · - --- - - - -- - ·- __ _____ _
1 6
Comunicarea către prefectulj_ud e1u1ui • ) . . . • ··- . . _ _ - - ·- - - ··· · 1
Aducerea la cunoştinţă publică •M••1 ___ __ _ _ _

Semnătura persoanei
responsabile să efectueze
procedura
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Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual°)
/IJJ. 1201 a
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Dispoziţia devine executorie')
Dl 10J.1201a
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n- c-=---'-=-==:...:.::=::....::.=-.:_:.:..:.:...:..:.:.::..::.=::.:.:.:_,__ _ _ _ _ _ _ _~ - -~-- - - --=---'---''--'--'-=.::..:.~.,J-....:.,.-,;A-1------- - ·Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 21512001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
1
' Art. 115 alin. (2): .Dispoziiiile primarului se comunică în mod obligatoriu prefectului judeiului, în cel mult 5 zile lucrătoare ele la
semnarea lor.·
2
; art. 49 alin . (2): .Aducerea la cunoştinţă publică a hotărâri/or cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data
comunicării oficiale către prefect.·
31
Art. 115 alin. (6): .Actele autorităjilor administrafiei publice locale se vor aduce la cunoştinfă publică prin grija secretarului unităjii
administrativ-teritoriale.•
01
Art. 68 alin. (1) teza întâi : ,,În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual.
51
Art. 68 alin . (1) teza a doua : .Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinjă publică sau după ce au fost
comunicate persoanelor interesate, după caz."
61
Art . 68 alin. (2) : .Prevederile art. 48 şi ale art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător."
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