ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA RACOVA
PRIMAR

G. .'. - .o.i.:.:

DISPOZITIE nr. 4..6din .. .
2018
privind acordarea cuantumu!uj ajutorului social
doamnei ldomnului.:!::11Şs.A:W ..t-!\COIJ;;::i" A
ln luna
2018

f

lorw..otie

aplicarea temeiurilor juridice prev ăz ute de dispoz iţul e :
a) art. 121 alin . (1) alin. (2) şi art 50 din Co n s tituţia României. re p ub l icată :
b) art. 3 paragraful 2 din Carta europea nâ a aut onomiei loca le. a do pt ată la Strasbourg la 15 octombrie 1985. rat i fi c ată prii ! Lege
199/1 997;
c) art Î alin. (2) din Codul Civil:
d) art. 24 lit h) din Legea cadru a d e sce ntral iză ru nr 195/2006.
e) prevederilor art. 63 alin . (1) lit d) ş 1 alin (5) lit. a) ş i d). coroborat cu art 36 alin (6) lit. a) pct. 2 din Legea admini straţi e i pu nlice Io
nr. 21 5/2001 , republ ic ată, cu mod ifi cările şi compl et ări le ulterioare ,
f) art. 7 ş i art. 8 din Legea asistei;i.ţei soci<ll\1 nr. 292/2011,
g) Hotărârii Consiliului Local nr. -- ~---· din ~k'.:P t/:f,rivind aprobarea planului de acţi uni 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 în Monitorul Oficial al Rom âniei, Partea I. nr. 401 din 20 iuliH 2001 ,
modificările şi completări le ulterioare ,
i) Hotârârii Guvernului nr. 778/201 3 pentru modificarea ş i completa rea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
416/2D01 privind venitul minim garantat. aprobate prin Hotă râre a Guvernului nr. 50/2011 , a Normelor metodologice de aplicare a preveoerilor L,
nr. 277/201 O privind aloca ţi a pentru susţ i n e re a familiei. aprobate prin H o tă râ rea Guvernului nr 38/2011 ş i a Normelor metodologice d1;; aplicarprev ed eri lorOrdon a nţe i de urg e nţ â a Guvern ului nr 70/2 011 privind m ăs urile de protecţie soc i al ă în perioada sezonului rece, aprobate ţ
Hotă rârea Guvernului nr. 920/2011 şi o tran smite, în termenul p re v ăz ut de lege . în scris ş i în format electronic, Agenţiei pentru Plăţi ş, lnspec

în

Socială Bacău ,

j) art. 4 alin . (2) din Ordonanţa de urg e nţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind veni
minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr.277/201 O privind aloca ţia pentru su sţinerea familiei ,
k) Hotărârii Consiliului Local nr. J ..... din .Z.8:.<;;.3..: .'/1;>, /'t. privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local penrepartizarea orelor de muncă ce se efe ctuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2018,
l)Avănd în vedere ce rerea-declaraţia pe propria răspundere înregistrată sub nr. ..2~..... din lf: I..J.,.!lf>.(t iid-nei/d~ .t-tlt.Olj;Jl., identificat(ă) prin_<;gdul numeric personal ,t=f.J.((f,'[f_ofŞj_/lJ.
se acorda ajutorul social pentru luna J "f:f.J'JM.Ou~ .. .... .. 20 18,in cuantum de ....2.fi§ ....... lei.
m) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice . termenele
emise de primarul comunei Racova . aprobat prin Dispoziţia primarului nr.

şi c i rculaţia

proiectelor de

dispoziţii .

precum

şi

dispoziţiilor

în temeiul prevederilor art. 68 alin . (1) şi cele ale art. 115alin. (1) Iii. a), coroborate cu cele ale art. 57 alin. (2) din Legea
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completă rile ulterioare ,

PRIMARUL COMUNEI RACOVA emite

ad :n inistraţi,

urm ă toarea dispoziţie :

Art.1.
(1)În cE;IJând cu data deO.f.-.('J ..,<.P./f se stabileşte plata telul venitului m inim garantat f .M -':?~ ../\1.;C.O?iEJ.:'ravănd coo ul numeri,
persona1HS\t_Jto•~~':l. ~ f. ., in cuantum de .J'?.-f. ..,pentru l una . ::-fi. . ~ _~_ţlc_ .... 201 8
(2) nivelul lunar al ven itului minim garantit se raportează la indicatorul social de referin ţă . care începând cu 1 ianuarn
20 18 este de li~. . pentru familiile form ate din .ol ... persoane,
(3) Preze nta d i spoz i ţie se înscrie în Borderou l dispoz iţ ii , având s pecificaţia potrivit anexei nr. 14 din Hotărâ rea Guvernului n
778/2013 penîru modificarea ş i completarea Normelor metodologice de aplica re a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mini: ;1 garanta
aprobate prin Hotără re a Guvernu lui nr. 50/20 11, a Normelor metodolog ice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/201 O privind aloca\ia pentr
susţi n erea familie:, aprobate prin H ot ă rârea Guve rnulu i nr. 38/2011 şi a Normelor metodolcg ice de aplicare a prevederilor Ordonanţe i d,, urgenţă
Guvernului nr. ÎQ/2011 privind m ăs u ril e de protecţi e socia l ă în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotă râ rea Guvernului nr. 920/201 ,
Titularu l ajutorul ui social pre v ăz u t la art. 1 are o bli gaţia să comunice primaru lui, în scri s. orice modificare
domiciliu. venitu ri le şi la nu mă rul membrilor familie,. în termen de 15 zile de la data la ca re a intervenit aceasta;

Art.2.

Art.3 .

.

inte rven i tă

cu privire

ModLJI de sol uţ ionare al cerer i i-declara ţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asiste nţă socia,a pe Iun

.,!/t.tnv,J)1,l.(. . se comunică . în termen de 5 zile de la emiterea prezente i persoanei prevăzute la art 1. de căt re funcţionarii publici din ca dru
/;ompartimentu/u; de asisten(ă socială şi medicala comuni/ară . din aparatul de spec,a iitate al primarului comunei.
Art.4.

modifîcar:le

Prezenta dis poz iţie se poate atacala Tribunalul Judeţean Bacău potrivit Leg ii contenciosului administrativ nr 55 ·;/2004, C
ulterioa re.

ş, comp letă r ile

Art.5.
Dispoziţ i a de acordare a cua ntumulu i ajutorulu i social. î nso ţ ită de cooia cere rii - dec l araţiei pe propria răspundere. certificat( de prima
p,eci.;;-n şi de copia fişei de ca icul . se tra nsmit ia Agenţia pentru P!ăi' şi :nspe ::ţie Socia l ă Bacău , ca re asig u ră plata drepturilor persoa ne
1
orev~zute ia ;;rt 1 insc11indu-se în Bo;deroul plăţi VMG afere nte lunii av;; r,d soec:fica\ia pre·vâzută în anexa nr. 8 la Normelerne,oc ologice d
aµ!icare a pr evederilor Legii nr 41 5/2001 priv11:d ven itu l rninim gar"::I,;, " :.:-robatr: nrrn Hma rare<l Guvernului nr. 50/20 11 cu mod1ticarile ş
corrrplet~:ile ul:eii0 c::rt=

(2) Prezenta dispozii1e se comunica în mod oblig atoriu prin in termediul secret~ruIuI comunei . în termenul prevăz ut de lege, prefectuli.i judeţulu
Bacău şi Agen ţi ei pe ntru P lăţi şi I nspecţie Soc ia lă Bacău şI se aduce la cunoş t in ţa pu tJlica prin a fi şa re . precum şi prin publica rea pe in ternet la
adresa : wvvw. o rimăriaracova ro .

CARTUŞ

NECESAR DE INSERAT PE ORICE

DISPOZIŢIE

A PRIMARULUI COMUNEI,
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Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter indi vidual 5)
I0.2./2018
5
5
;/t,1,
Dispoziţia devine executorie )
0 ( /0,2./2018
Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completă ri le ultedoare:
1
' Art. 115 alin. (2): .Dispozi{iile primarului se comunică în mod obligatoriu prefectului jude{ului, în cel mult 5 zile lucrătoare ele la
semnarea tor."
2
; art. 49 alin . (2): ..Aducerea la cunoştin{ă publică a hotărârilor 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 cunoştin{ă publică prin grija secretarului unităjii
administrativ-teritoriale."
•i Art. 68 alin . (1) teza întâi : .,În exercitarea atribufilor sale primarul emite dispozijii cu caracter normativ sau individual.
•i Art. 68 alin . (1) teza a doua : ..Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinjă publică sau după ce at, 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."
4
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