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DISPOZITIE nr. ~ din
... ....
2018
privind acordarea cuantumului ajutorului social
• ,
doamnei L omnului . .l:!.f:~ţ..,f1.J?o-,.1+;J,-\ .&:1c..V/~
ln luna
h/U.I.C.?.i:.t.
2018

in aplicarea temeiurilor juridice prevăzute de dispoziţiile :
a) art. 121 alin (1) alin . (2) şi art 50 din Constituţia României . republicată :
lJ) art . 3 paragraful 2 din Ca1ta europeană a autonomiei locale. adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985. ratifi cată pri, ! Lege
19911997;
c) art. Î alin . (2) din Codu l Civil :
d) art. 24 Iii. h) din Legea cadru a descentralizâni 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 modif1cârile şi completările ulterioare ,
f) art. 7 şi art. 8 din Legea asiste.r\ei sociale nr. 292/2011 ,
g) Hotărârii Consiliului Local nr. ,./....... din~S.:0.2:.1.)'.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 în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 401 din 20 iuli" 2001,
modificările şi completările ulterioare ,
i) Hotărârii Guvernului nr. 7Î8/2O13 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
41612001 privind venitul minim garantat. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 . a Normelor metodologice de aplicare a prevecerilor U
nr. 277/2010 privind alocaţia pentru sus\inerea familiei. aprol.Jate prin Hotărârea Guvernului nr 38/2011 şi a Normelor metodologice d;; aplican
prevederilorOrdonanţei de urgen\ă a Guvernului nr 70/2011 privind măsurile de proteqie socială în perioada sezonului rece , ap10bate p
Hotărârea Guvernului nr. 920/201 1 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 privind veni·
minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr.277/2O1 Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei,
k) Hotărârii Consiliului Local nr. ).. .. ... din -R.8.-.o.i... .. 'JQ.t'f:. privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local peni
repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2018. ,-,li
:f
l)Având în vedere cererea-declaraţia pe propri/b răsr,undere înregistrată sub nr. 'J .. ... din
..'lp:J/1. :./. ,!d-nei/d-1
M.tt.l-4.. /2.0:t4.N.,4dentificat(â) pri~ 2;dul numeric personal ...2.. ..4.9!.// IQ.' ,.~/
se acorda ajutorul social pentru lunay~~.~2/e ..... .. 2O18,in cuantum de ...~5.-5....... lei.
m) Regulamentului propriu cuprinzâ nd măsurile metodologice, organizatorice. termenele şi circulaţia proiectelor de
emise de primarul comunei Racova . aprobat prin Dispoziţia primarului nr. .... . . .. .. ...... .. ,

dispoziţii .

p,ecum

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 completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI RACOVA emite

ad:n i nistraţi,

următoarea dispoziţie :

("1)-1n~w
~ d CU d ata de ..0/. .,··.2~·:.:·•
() 0. f/ se sta b.lI eş te p Ia~1ve
t
. 11
. IUl. minim
. . garantat r•
CTf'/€Rllf/?O"l./frJ4'i,
U ve(l1tu
... . ...................... ,avan- d COOul numeri,·
"xi.. .J(>_ .... .. ţj in cuantum de . . ? .? ...... ,pe ntru luna .. 7 .f v.i~.'.l<'~ ..... 2018
2. ~- (2) nivelul lunar al venitului minim garantat se raportează la indicatoru l social de referinţă . care începănd cu 1 ianuarit

Art1
. .J<j
personal ...

::>,.. pentru familiile formate din

..t.- ... persoane,
(3) Prezenta dispoziţie se înscrie în Borderoul dispoziţii , având specifica\ia potrivit anexei nr. 14 din Hotărârea Gu 1ernului n
778/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplica re a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul min"" garanta
aprobate pr:n Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentr
susţinerea familiei . aprobate prin Hotă ră re a Guvernului nr . 38/2011 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţe i d, , urge nţă
Guvernului nr. 70/2011 privind m ă suri le de protecţie soc i ală în perioada sezonului rece , aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/201 ,
2018 este de ...

A:t.2.
Titularul aJutorului social prevăzut la art. 1 are obligaţia sâ comunice primarului. în scris. orice modificare
domiciiiu. veniturile şi la numărul membrilor familiei . în termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta;

interven ită

cu privire I

3.
•
Modul de soluţi on are al cereri i -declaraţie pe propria răspunde re pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socia.a pe Iun::
. .'f~<... se comunică . în termen de 5 zile de la emiterea prezentei . persoanei prevăzute la art 1. de către funcţionarii publici din cadru
ompat11mentului de asistentă socială ş1 medicala comunitară . din aparatul de specialitate al prima ru lui comunei

2

Art.4.
mcdificar:le

Prezenta d ispoziţie se poate atacala Tribunalul Jude\ea n
ulterioare.

Bacău .

potrivit Legii contenciosului administrativ nr 55·;,2004, CL

şi completările

Oispo.z:iiia de acordare a cu antumi.: !.Ji a;utorului social. în s oţită de co::>,a cereri, dtclara\ie! pe orcpria r ăspun dere . certificat( de primar
ce r::opia fisei de ca:cu: se transmit 1a Agenţia peritr:.. P ! ă 1 : ş : !.:spec\1e Socială Bacău . care asigură plata drep!urilo1 persoane i
1
:ire;,,5z,.;,e ia 2:-1 , ir.scund,:-se în Bo; deoui plă\ i \/MG afe,ente ic1nii a;ar ,.J spec:f;;;a 1ia p:e ·.ăzută ir. anexa nr. 8 la Normelemetodologice de
aµ',care a o:tovece:rric, l.eg,i n, 415:2001 p:1v11 :d ve!: 1tul rrnnim gar2.:1ta: "::rebate pr,n Hota'.ărea Guvernului nr. 50/2011 . cu modrficăr ile şi
::o;r.p!et~rile ul:enoa re .
Art.5.

ptcu:~1

ş,

(2i Prezenta d1spozii1e se comunică in mod oblig2tori u. p1in 1ntermed1u i secret~ru!ui comu nei , in terme nul p re văz u t de lege, prefectu li :i ju d e ţul!.!
[3a că u ş1 Ag en ţ i ei pentru Pl a ţ i ş i I ns p e cţ ie Soci ala B a c ău ş 1 se aduce la cunoş t m \a publi c ă prin a fiş a re . precum şi prin publica rea pt-, ,nternet la
ad resa : www.orimariaracova.ro.
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OPERAŢIUNI

EFECTUATE

DISPOZIŢIEI

PRIMARULUI COMUNEI NR . .. .... /2018
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'l Art. 115 alin. (2): .Dispoziiiile primarului se comunică în mod obligatoriu prefectului judetului, 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 în termen de 5 zile de la data
comunicării oficiale către prefect.·
3
l Art. 115 alin. (6) : .Actele autorităiilor administrajiei publice locale se vor aduce la cunoştiniă publică prin grija secretarului unităiii
administrativ-teritoriale."
1
' Art. 68 alin. (1) teza întâi : )ii exercitarea atribu/itlor sale primarul emite dispozWi cu caracter normativ sau individual.
51
Art. 68 alin. (1) teza a doua : .Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştin/ă publică sau după ce au fost
comunicate persoanelor interesate, după caz.·
61
Art. 68 alin. (2): .Prevederile art. 48 si ale art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. "
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