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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA RACOVA 
PRIMAR 

OISPOZITIE nr. G-2-din ~ .... ~-ol.~ .. 2018 
privind acordarea cuantumului ajutorului social 

doamnei ldomnu/ui .. -:t'.1.'L!.f:..?..i;J12.C>Nalt-
ln luna ;z&6~'e 2018 

În aplicarea temeiurilor juridice prevăzute de dispoz iţiile : 
a) art 121 alin . (1) alin . (2) şi art 50 din Constituţia României, republicată : 

b) art 3 paragraful 2 din Carta e u ropea nă a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată pri" Lege, 
199/1997; 

c) art. Î alin (2) din Codul Civil: 
d) art . 24 lit. h) din Legea cadru a descentral iză r i i nr 195/2006 
e) prevederilor art. 63 alin. (1) Iii d) şi alin (5) lit. a) ş i d), coroborat cu art 36 al in (6) lit. a) pct.2 din Legea administraţiei punl ice 10< 

nr. 215/2001 , republ icată , cu modificările şi completarile ulterioare, 
f) art. 7 şi art. 8 din Legea asist~nţei socii!le nr. 292/2011 . 

g) Hotărârii Consiliului Local nr. al .... . dinJ&-o2: .f.1privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartiza 
orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social, 

h) Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată in Mo111torul Oficial al României, Partea I. nr. 401 din 20 iuli(! 2001 , 
modificările şi completările ulterioare, 

i) Hotărârii Guvernului nr. nB/2013 pentru modificarea ş i completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
416/2001 privind venitul minim garantat. aprobate prin Hotă rârea Guvernului nr. 50/2011 , a Normelor metodologice de aplicare a preveaerilor l( 

nr. 277/20î O privind alocaţia pentru susţinerea familiei. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr 38/2011 ş i a Normelor metodologice d1:: aplican 
prevederilorOrdonanţei de urgenţa a Guvernului nr 70/2011 privind măsurile de proteciie socială în perioada sezonului rece, ap1obate ţ 
Hotă rârea Guvernului nr. 920/2011 şi o transmite, în termenul prevăzut de lege. în scris şi în format electronic, Agenţiei pentru Plăţi ~: lnspec 
Socială Bacău , 

j) art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 priv ind veni 
minim garantat, ?r~c.um şi pentru modificarea Legii nr.21.712~10 ttl1d alocaţia pentru susţinerea. familiei.. . _ . . 

k) Hotararu Cons1hulu1 Local nr. J ..... din .. &:P. .. · ......... . privind aprobarea planului de acţ1u111 sau lucran de mteres local pent 
repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2018, 
, !)A_v~nd in vedere cererea-declaraţia pe propria r~und~(e , .,, .Jnregistrată sub nr. f .. .. .. din /(q_ ·I.ol.:. /ţ ad-nei/d-

·;;1/~f .. ~ N~identificat(ă) prin codul numeric personal . ..?.~.~q .. ~/f.~'{f 
se acorda ajutorul social pentru luna~Ai.~12./t ... ..... 2018,in cuantum de .. . -4'5'. .. .. .... lei. 

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

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

PRIMARUL COMUNEI RACOVA emite următoarea dispoziţie: 

Art1 .l .11.l"I • d d t 0/·O.L fi b.l t I t · I I ·1 I . ·. t "' -:.:, rijp ":1::7'/c<>Ne_ll-.. • d · 
personal .. ::><> .. .. ...... .. .. .P.~ in cuantum de . .2.".:l5: .. ,pentru luna .. . .. 'ff-:,~--< .... 2018 

. . J
8

_ ';f'-i~ţS,t cu a a de .. .. .. .. ::.:. .. ·• se sta I eş e pi nive u ve91 u u1 m1111m garanta f ' .•., ....... î."7 .......... .. ! ( "'van codul numen, 

(2) nivelul lunar al venitului minim garan t se raportează la indicatorul social de referinţă . care începănd cu 1 ianuari1 
201 a este de J5.-S . pentru famil iile formate din „..k- persoane, 

(3) Prezenta d ispoz iţie se înscrie în Borderoul dispoziţii , având specificaţia potrivit anexei nr. 14 din Hotărârea Gu :emului n 
778/201 3 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de apl icare a prevederilor Legii nr. 41 6/2001 privind venitul mini: , 1 garanta 
aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 50/2011 , a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind aloca ţia pentr 
sus\inerea familiei , aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 3812011 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan\ei d,, urgenţă 
Guvernului nr. 70/20î 1 privind masurile de protecţie socială în perioada sezonu!u1 rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/201 ·1 

Art.2. Titularul ajutorului social prevăzut la art. 1 are obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită cu privire I 
domici liu. veniturile ş i la numărul membrilor familiei . în termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta; 

23. , Modul de soluţiona re al ce re ri i•de cl araţ1e pe propria răspundere pentru acorda rea unor drepturi de asistenţă socia,a pe lune 
/Yl!I-W •1"e se com u nică . in termen de 5 zile de la emiterea prezentei persoanei prevăzute la art . 1. de către funcţionarii public, din cadru 
1part1mentuiw de asistentă socială şi medic;ală comunitară . din aparatul de specialitate al primarului comunei . 

Art.4. Prezenta di spoziţie se poate atacala Tribunalul Judeţean Bacău . potrivit Legi i contenciosului administrativ nr 5t, ·;;2Q04, c~ 
modificanle ş, completă r i le ulterioare . 

Art.5. Dispoziiia de acordare a cuantumului ajutorulu i social, înso ţită de cooia cererii •d eclara ţ ie i pe propria răspu ndere , certifica te· de primar 
pf.cum şi de copia fişei de calcul , se transmit 1a Agen ţia pentru P!ăi: şi : nspe cţie Socială Bacău . care asigură plata drepturil c1 persoanei 
prev.;zute ia art 1 înscriindu-se în Bo,deraul p lă \i VMG aferente lunii ciJ<ir ,J spocifica \ia p :-e·,ozută în anexa nr. 81 la Nonnelerr.etoc:ologice de 
aµ!ic:are a oreveceriicr Legii nr -1 15/2001 priv i,:d ve:1itul minim gar..;:, ta: " ~·roL,ate :,:,n Hotarâre.; Guvernului nr. 50/2011 cu modificările şi 
crnnpletarile ul:e r1 oar~ 



(2) Prezenta d1spozii1e se comunica în mod obligatoriu . prin inte1med1ui secret~ru!u; comunei. în termenul prevăzut de lege. prefectuh.1 judeţul !.! ' 

Bacau şi AgE:n\iei pentru Plaţi si In specţie Soc1ulâ Bacă u ~; se aduce la cunoştinţă publica prin afişare . precum şi prin publica rea pe in ternet la 
adresa : WWWJ)rimariaracova 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 DISPOZIŢIEI PRIMARULUI COMUNEI NR .... .. ./2018 
~~•1==~-~~~~~~----~-~~~-----~~----~~~----D-a_ta __ __, __ S_em_n_ă-tu_r_a_p_e_rs~o=a~~ei 

~~·. OPERAŢIUNI EFECTUATE ZZ/LUAN responsabile să efectueze 
procedura ··--

~ Semnarea dispozi\iei -·~=--~~=~-.~~=~~~:-_=~==-=--•~-~=~9k-~ ~.:p;~ .. ~ I 
2 Comun_i__carea C?_tre pr~~ctu_lj_LJQ_e\~h/:~) ____ _ . - ··-- - __ ---- - ·-- -1.t!l OL/2018 1 - --· -=i 
3 Aducerea la cunoştinţă pu~l!._~~-~s~:'.L ___ ____ __________ ______ ..i1~ /l!ll./2018 I /tuîl _ 
4 Comunicarea, numai în cazul cetei cu caracter individuB_ 1/t, !0:1_ 12018 :UU,;,. 
5 Dispoziţia devine executories) O I 103./2018 /(pj./ 11-::,...:....--'--=-=:..::.::=:...::.=-..:...:.:.:::...::..:.:.::.::.=.:..:..:::-,-,. _______ -,-___________ .L:..-Cc===--=--::.,,-...,.L=J+------- ·-

Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ult'erioare: 
•> Art. 115 alin. (2): .Dispozijiile primarului se comunică în mod obligatoriu prefectului judejului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la 

semnarea lor.· 
2

; art. 49 alin . (2): .Aducerea la cunoştiniă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face in 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 cunoştiniă publică prin grija secretarului unităjii 
administrativ-teritoriale.· 

41 Art. 68 alin. (1) teza întâi : .,În exercitarea atribu{itlor sale primarul emite dispoziiii cu caracter normativ sau individual. 
51 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.·· 
61 Art. 68 alin. (2): .Prevederile art. 48 şi ale art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător." 

Red. 

lntocmto1, 
5 ex. <1"Ţf\ 
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