ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA RACOVA
PRIMAR

nr.42- <;;...

DISPOZITIE
din
~.-Q~.:... 2018
privind acordarea cuantumului 1torul1.Ji soc.!_al

doam,domnul_µi . /.{!f. ...t';..Ş. .. ~11~1..c:
ln luna
/n,t..tOz.Qf,
2018

În aplicarea temeiurilor juridice prevăzute de dispoziţii le :
a) art. 121 alin . (1) alin . (2) şi art. 50 din Constituţia României . republicată :
l>) art. 3 parag ra'.ul 2 din Carta euro peanâ a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985. rat ifica tă prii ! Lege
199/1997:
c) art. î alin. (2) din Codul Civil:
d) art. 24 lit. h) din Legea cadru a des c entralizării nr 195/2006:
e) prevederilor art. 63 alin. (1) lit d) ş i alin (5) lit a) şi d), coroborat cu art 36 alin .(6) lit. a) pct.2 din Legea admin i straţiei punlice Io
nr. 215/2001 , republicată, cu mod1f1cările şi comp l etări le ulterioare,
f) art. 7 şi art. 8 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011,
g) Hotărârii Consiliului Local nr. ..
din4:R~:.(1 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizc
orelor de muncă ce se efectu ează de persoanele beneficiare de ajutor socia l,
h) Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. publ icată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 401 din 20 iulie 2001 ,
modificările şi comp letă rile ulterioare .
i) Hotărârii Guvernului nr. 778/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
416/2001 privind venitul minim garantat. aprobate prin Hotărârea Guvernu lui nr. 5012011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Lt
nr. 277/201 O privind alocaţia pentru s u sţinerea familiei. aprobate prin Hotă rârea Guvernului nr 38/2011 şi a Normelor metodologice dt: aplicar,
prevederilorOrdonan\ei de urgenţă a Guvernului nr 7012011 privind măsurile de protecţie socia l ă în perioada sezonului rece, aprobate ţ
H otărârea Guvernului nr. 920/2011 şi o transmite, în termenul prevăzut de lege. în scris şi în format electronic, Agenţiei pentru Plăţi ş, lnspec

J......

Socială Bacău ,

j) art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urg enţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41 6/2001 privind veni
minim garantat, precum şi pentru modifica rea Legii nr.277/20 1O privind alocaţia pentru susţinerea familiei,
k) Hotărârii Consiliului Loca l nr. J .... din .2.R.-P~:.. JR.\'I-: privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pent
repartizarea orelor de mun că ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2018,
l)Avănd în vedere cererea-declaraţia pe propria răsgundere înregistrată sub nr. .2.~ .... din
·.{t·b('ţ 2.d-nei/ddy'ţ/?f~ ... )11.4:f-fJE . .., identificat(ă) prin Î dul numeric personal .l!fi.lP.Q;:J<;>lr::{8.p)..
se ac6rda ajutorul social pentru luna
2018,in cuantum de ... .J:'.5.?....... lei .

/J.f

7 e~'.lie. . ........

m) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice. termenele şi circulaţia proiectelor de
emise de primarul comunei Racova, aprobat prin Dispoziţia primarului nr. .... .. ... ... .... . ,

di spoziţ i i .

pn"cum

şi

dispoziţiilor

în temeiul prevederilor art. 68 alin . (1) şi ce le ale art. 115alin. (1) Iii a), coroborate cu cele ale art. 57 alin. (2) din Legea ad'.ninistraţi,
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modi ficări l e şi completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI RACOVA emite

următoarea dispoziţie :
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Art .1.
(1 ~ ncepan cu ala de .. : .. ,c!'Y.., se sta I eşte pata nive u venitu u1 minim garantat 7 ..... .. ..... ....... ... ...... , avand cooul numeri,
personal l&~!C?"?. o.ti'ff(l.;/.,.., in cuantu m de ..~5."i .... ,pentru luna . :-/.e.1~1.<.\:...,... . 2018
'
(2) nivelul lunar al venitului minim garanta! se raportează la ind icatorul socia l de referinţă . care începând cu 1 ianuarit
2018 este de ~'1~ . pentru familiile fo rmate din ..J.. ... persoane ,
(3) Prezenta dispoziţie se înscrie în Borderou l dispoziţi i , avâ nd specificaţia potrivit anexe i nr. 14 din Hotărârea Gu,ernului n
778/2013 penîru modificarea ş i completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minu n garanta
aprobate prin Hotârârea Guvernului nr. 50/2 011 , a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind a l ocaţia pentr
susţi n erea familiei , aprobate prin Hotărârea Guvernului nr . 38/2011 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederi lor O rdonanţei d,, urge n ţă
Guvernului nr. 70/2011 privind m ă surile de protecţ i e socială in perioada sezonuli;1 rece, aprobate prin Hotărârea Guvernu lui nr 920/201 ,

Art.2.
Titularul ajutorului social prevăzut la art. 1 are obligaţia să comun ice primarului, în scris , orice modifica re intervenită cu privire
domiciliu. ven iturile ş i la numârul membrilor familie, . în termen de 15 zile de la data la care a interve nit aceasta ;

t

.3.

,

Modul de sol uţ io nare al cererii-declaraţie pe propna răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socia •a pe lun

frl1.i.C<-tJe.. se comunicâ. în termen de 5 zile de la emiterea prezentei persoanei prevăzute la art. 1. de către funcţionarii public, din cadru

mpanimentulw de asiste n(ă socia lă şi medica lă comunitară. din aparatul de specia iitaie al primarului comunei .

Art.4 .
modificar.le

Prezenta d is poz iţie se poate atacala Tribunalul Judeţean Bacă u . potrivit Legii contenciosului administrativ nr 55·,/2004, C
ulterioare.

ş; comp letă r ile

Art.5.
Dispoziiia de acordare a cuantumului ajutorului social. î nsoţită de copia ce re rii -d ec l ara ţiei pe propria râspundere, certificalt- de prima
p1ecum şi de copia fişe i de ca lcul, se transmit . ia Ag e nţia pentru P !ăit şi :n specţie Socială Bacău , care asig u ră plata drepturilor pe rsoane
1
orevazute ia crt 1 înscriind u-se în Bo;dero ul plâ\i VMG aferente lunii a·; anJ specificaiia p,e ·;ăz ută in anexa nr. 8 la Norme ler:oe:oc: ologice d
aplicare a or evcdcrilcr Legii nr 416/2001 privH~d venitul rnrnim gar;,:-112: ,,:crobate :i: ,n Hotiirârea Guvernului nr 50/201 1 c..i modif icăr il e ş
comp!etbrile ul:e:ioa re

(2) Prezenta d1spozi\1e se comun i că in mod obligatoriu . prin 1ntermed 1ul secret~ruiui comune: , în termenu l p revăz u t de lege , prefectuli,1j ud e ţul~
Ba c ă u şi Agen ţiei pentru P lăţi şi I nspecţie Sociala Bacău $• se aduce la cu n oşt i nţă publică prin afiş a re . precum şi prin publicarea pe internet la
adresa : www. orimariara cova.ro .
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PRIMARULUI COMUNEI NR ... ... ./2018
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Aducerea la cunoştinţă publică "3:5:') ·-· _ _
·
Jt,_,n
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual5)
l'r I 02 /2018
Dispoziţia devine executorie 5 )
5
Of / Di/2018
·Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
1
' Art. 115 alin. (2): .Dispozi/iile primarului se comunică în mod obligatoriu prefectului jude/ului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la
semnarea lor.·
2i art. 49 alin . (2): .Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face in tennen de 5 zile de la data
comunicării oficiale către prefect.·
3
> Art. 115 alin (6) : .Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului unităţii
administrativ-teritoriale.·
•i Art. 68 alin. (1) teza întâi : .,În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter nonnativ sau individual.
5
i Art. 68 alin . (1) teza a doua : .Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinfă publică sau după ce au fost
comunicate persoanelor interesate, după caz.·
6
i Art. 68 alin. (2) : .Prevederile art. 48 şi ale art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător."
•· •
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