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DISPOZITIE nr.
din ·-~----~·-·Q1=,.. 2018
privind acordarea cuantumulpi ajutoruh,ii socipl
· Id
J • AG.~CHc i::>1.0·{.fftGIJ
d

Jn Ju~~m:tk h ~ ~ .. ·········· 201a

în aplicarea temeiurilor juridice prevăzu t e de dispoziţ11l e :
a) art. 121 alin . (1) alin . (2J şi art 50 din Constit uţia României. rep ublicatâ:
LJ) art 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale. adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 . rat ifica tă pri, ! Lege
199/1997;
c) art. 7 alin . (2) din Codul Civil :
d) art. 24 lit. hi din Legea cadru a descentra l i ză m nr 195/2006.
e) prevederilor art. 63 alin . (1) Iii d) şi alin (5) lit. a) şi d). coroborat cu art 36 alin (6) lit. a) pct.2 din Legea administraţiei punlice Io
nr. 215/2001. republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
f) art. 7 şi art. 8 din Legea as istenţei sociale nr. 292/2011,
g) Hotărârii Consiliului Local nr .. ,h.... din~8.-.0J: .I.fprivind 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 Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 401 din 20 iulie 2001 ,
modificările şi completările ulterioare ,
i) Hotărârii Guvernului nr. 778/2013 pentru modificarea ş1 completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
416/2001 privind venitul minim garantat. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevecerilor L(
nr. 277/20î0 privind alocaţia pentru susţ inerea familiei. aprobate prin Ho tărârea Guvernului nr. 38/2011 şi a Normelor metodolog ice d,., aplicare
prevederi lorOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr 70/2011 privind măsurile de proteCiie socială în perioada sezonului rece , aprob ate p
Hotărârea Guvernului nr. 920/20î 1 şi o tran smite. in termenul p re v ăzut de lege. in scris şi în format electronic, Agenţie i 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 privi nd venii
minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,
k) Hotă rârii Consiliului Local nr. .l ... din -l&.:P.?.., .. 'lo.1.'t-: privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local penit
repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2018 ,
l)Avănd în vedere cererea-declaraţia pe propria răspundere înregistrată sub nr. 4' ..... .din 1.6-.IJ.:.l.':/ cid-nei/d-1
.,%,_4(rr~ ..l:W{;~ .. identificat(ă) prin '7-/du l numeric personal „J :j,p,P .~o.11. .'!.J.:J...2.:ţ
se acorda ajutorul social pentru luna7~ .{>.~ : e..... .. 2018,in cuantum de .....2.ff'5. ..... lei .
m) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice , termenele
emise de primarul comunei Racova . aprobat prin Dispoziţia primarului nr.

şi circulaţia

proiectelor de

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 ad : ninistra ţi1
publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI RACOVA emite

următoarea dispoziţie :

Art.1.tfo (1)Începând cu data oeOJ:!().j_:,Jf se stabileşte pla~a ivelul veniJului minim garantatf i~M.f1ţ.Av_t1/T.fc:IJ, având codul numeri,
personal .. ?b~P'i.:0.13.Z~ in cuantum de . . ... ':> .. . . ,pentru luna .... .. . .4!:".2~'1/.f.... ..2018
J.. _ (2) nivelul lunar al venitulu i minim garant t se raportează la indicatoru l sacral de referinţă . care începând cu 1 ianuari1
2018 este de .
pentru familiile formate din .
persoane,
(3) Prezenta dispoziţie se însene în Borderoul dispoziţi i , având specificaţia potrivit anexei nr. 14 din Hotărârea Gu ,ernului n
778/2013 pentru modificarea şi completa rea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind ven itul mim" garanta
aprobate prin Hota rărea Guvern ului nr. 50/201 1, a Normelor metodologice de aplicare a prevede rilor Legii nr. 277/201 O privind aloca\i a pentr
susţinerea familiei, aprobate prin H otărârea Guvernului nr. 3812011 şi a Normelor metodo logice de aplicare a prevederilor Ordon anţei d·: urgenţă
Guvernului nr. î0/2011 privind m ăs urile de protecţie soc ial ă în perioada sezonului rece , aproba te prin Hotă râ rea Guvernului nr 920/201 ,

..11 . .

J ...

Art.2.
Titularul ajutorului social prevăzut la art. 1 are obligaţia să comun ice primaru!ui, în scris. orice modificare intervenită cu privire I
domiciliu. veniturile şi la nu măru l membrilor fomi lie1. în termen de 15 zile de la data la ca re a inte rvenit aceasta ;
. .

_

Modul de solu ţ ion are al cereri1•declara\1e pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socia-a pe lune

... 'fţ:J.~e . se comunică . în termen de 5 zile de la emiterea prezentei persoanei prevăzute la art 1. de către funcţionarii publici din cadru
~ompartrmentului de
Art.4 .
modificarrle

asistentă soc,ată ş, medicală comu nita ră .

din aparatul de spec1aiitate al primarului comunei.

Prezenta d is po ziţie se poa te atacala Tribunalul Judeţe an Bacău . potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 5!:> ·;;2004 ,
ulterioare

CL

şi completăr ile

Art.5 .
OispoziÎia de acordare a cuantumi.;lui ajutorului social. însoţită de co.:>ia cereri i d ecla raţie i pe propria răspundere . certificc1tt de primar
prE:cum şi de copia fise i de cai cul. se transmit ia Ag e nţia pentr·J i" ' ă\ : şr :~spe::\1e Soci a,a Bac ă u . care a s igu ră p!ata dreptu ri!·) · µe rsoane,
n re·✓ &.ZL.:te ia c~ ; ir.sc,r~indt; -se ~i: Bo:dt ro ul pl?.ţ i v r·"'1G 2fe „en tc t~n;;i ?. ,icJ r· d spcc: fi G a ţi a ;:, : e ✓ i;ZU t â ir. âi'exa nr. 8: la Norr:~eler".' ~eto::~ iogice de
ap licare a D~t;•;eCen lc1 ~ e ~1; n· -~1 6 200 ~ ~:-1v ::·C v-.. :~a..:! 'Ti Jn! rt i ga ri -:: :!c : :.. :_" o::.c t,:- :' ·:r. T·i'Jta:-are<; G:..ivernu lu1 :i r 50/2011 CJ r; 1~1 1 tficărila şi
~:(.;i i 1p!::1i. ~:"lE:

~t:e:1UZ: l i:

(2) Prezenta d1spozi\1e se comu nica în mod obligatoriu prin 1nterrnediui secret~ ru !u1 comunei. în termen ul prevăzu t de lege. prefectu l,,1 jude\ulu
Bacau şi Ag e nţ i e i pen tru Pl ă ţi şi Inspecţie Sociala Bacău ş; se aduce 12- cun oş t i nţ ă publica pnn afişa re . precum ş i prin publicarea pe ,nte rnet la
adresa : wvvw.orim aria racova .ro.

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
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OPERAŢIUNI EFECTUATE

Nr.

Data
ZZ/LUAN

Semnătura persoanei

să efectueze
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Semnarea~dispoziţiei -

1
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2 ._Comunicarea către_prefectuljudelului ' ) _ . _ _ ·- •.
-·- · · - - · ·· - - - - · · · - · - - .to2.ao18
¼,
__
23 0
3
Aducerea la
____ - ·· - · - - - -·- -- - - - ·- · - /3 /.O!l/2018
1
4
Comunicarea . numai în cazul celei cu caracter individual' )
#7 lb :2./2018
·5
Dispoziţia devine executorie' )
O
I /o.Q. /2018
JOf/JJ
lf-::~.J_::.:.,;==~:...:..:.:.:::....::===~-,---,---=-=-==-=-c---,~--=---o-:c::-:,-ţ;'...:....,=:..:..=.::~~~:..4!../.c__----- · Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 21512001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
'l Art. 115 alin . (2): .Dispozitiile primarului se comunică în mod obligatoriu prefectului judetului. in cel mult 5 zile lucrătoare de la
semnarea lor."
2
; art. 49 alin. (2) : .Aducerea la cunoştinfă 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 autorităfilor administratiei publice locale se vor aduce la cunoştin!ă publică prin grija secretarului unităfii
administrativ-teritoriale."
41
Art. 68 alin . (1) teza întâi : Jn exercitarea atribufiilor sale primarul emite dispozifii 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 8 (1 fost
comunicate persoanelor interesate. după caz.··
6
; Art. 68 alin . (2) : ,.Prevederile art. 48 şi ale art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător."
1 6
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