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0ISPOZITIE nr. 4.~ln .6.~ ..... 9.?.:.: .... 2018 

privind acordarea cuantumului ajut9rului social 
doamnei /domnului .. T..1/N !t:ff:tf..lHJJ-dTf'..._,(# 

ln luna f 4i 1,uLY>Î( 2018 

în aplicarea temeiurilor juridice prevăzute de dispoziţiile: 
a) art. 121 alin. (1) alin. (2) şi art. 50 din Constituţia României. republicată: 
b) art 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale. adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985. ratificată prin Lege 

199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil: 
d) art. 24 lit. h) din Legea cadru a descentralizării nr 195/2006: 
e) prevederilor art. 63 alin. (1) lit 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 asistenţei soci~~ nr. ~2/2011, 

g) Hotărârii Consiliului Local nr .. -2-..... din<.~.:~.t!.Jprivind 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 in Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I. nr. 401 din 20 iulit• 2001 , 
modificările şi completările 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 Hotc'lrârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a preveoerilor L« 
nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 şi a Normelor metodologice ds: aplicar, 
prevederilorOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr 70/2011 privind măsurile de protecţie socială in perioada sezonului rece. aprobate • 
Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 şi o transmite, în termenul prevăzut de lege. în scris şi informat electronic, Agenţiei pentru Plăţi şr lnspec 
Socială Bacău, 

j) art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4212013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind veni 
minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr.277/2010 Qrivind alocaţia pentru susţinerea familiei, 

k) Hotărârii Consiliului Local nr. J. . . . . din ig_..9 . .ţ,: .. . '41 !:I: privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local peni 
repartizarea or~lor de muncă ce se efectueaz~ de persoane~ beneficiare de aj~or social pe anul 2018, . /, :ţ 

p l)Av,nd m vedere cererea-declaraţia pe propna răspundere mregrstrată sub nr. /'J .... din l~:.'d.:.l.... ad-nei/d-1 
.~fl!R:iTi ... Anl.H.,T~entificat(ă) prin l°ful nu~ric personal .L6..?.<?.<f.tlţib.,S52Lţ 
se acorda ajutorul social pentru luna1 ~.'IM.alll/ .. .......... 2018,in cuantum de .... ® .......... lei. 

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

in temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi cele ale art. 11 Salin. (1) Ht. a), coroborate cu cele ale art. 57 alin. (2) din Legea administrat~ 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

PRIMARUL COMUNEI RACOVA emite următoarea dispoziţie: 

Art. 1. (1 )Înce.eănd cu data oe O. l:R~ :. ~&se stabileşte p~ata ivelul venitului minim garantat f .BtN~J:t . ~.l!-.ffif.~ .. având cOClul numeri 
persona1lţ.wt .b.c!&:1)1 .... în cuantum de. MJ .... ,pentru luna .. .. . ~./.l.UU:,'li( .. .. 2018 

(2) nivelul lunar al venitului minim garan se raportează la indicatorul social de referinţă. care incepănd cu 1 ianuari 
2018 este de.'$:/. ... pentru familiile formate din i .... persoane, 

(3) Prezenta dispoziţie se înscrie în Borderoul dispozi\ii , având specificatia potrivit anexei nr. 14 din Hotărărea GuJemului r 
778,'2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minun garant; 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 , a Normelor metodologice de aplicare a preveperilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pent 
susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei d,, urgenţă 
Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în penoada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/201 , 

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

t .3. • Modul de soluţionare al cererii-declaraţie pe proprra răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistentă socia•a pe Iun 
4~.4C. se comunică . in termen de 5 zile de la emiterea prezente, persoane, prevăzute la art 1. de către funcţionarii publicr din cadr, 
mpartimentului de asistenţi! socială şi medicală comunitară. din aparatul de specialitate al primarului comunei. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se poate atacala Tribunalul Judeţean Bacău . potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 5!n;2004. c 
modificarile şi completările ulterioare. 

Art.5. Dispozitia de acordare a cuantumului ajutorului social. însoţită de copia cererii-declaraţiei pe propria răspundere. certificatt· de prim: 
precum şi de copia fişei de calcul. se transmit. ia Agenţia pentru P!l'lii şi :nspectie Socială Bacău, care asigura plata drepturilor persoan 
prevăzute ia art. 1 inscriindu-se în .Borderoul plăţi VMG aferente lunii a.arid specificaţia prevăzută în ar.exa nr. 81 la Normelemetodologice c 
aplicare a prevederilor legii nr 416/2001 privicd ve.1itul minim garar.ta:. ;;:~robate or,n Hotărărea Guvernului nr. 50/2011 . cu modrticările 
completările ul:erioare. 



(2) Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu. prin intermediul secret:.iruiui comunei. in termenul prevăzut de lege. prefectult,i JUdeţulu ' 
Bacău şi Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bacău ş1 se aduce la cunoştinţă pubhcâ prin afişare, precum şi prin publicarea pe internet la 
adresa: www._,Qrimăriaracova . 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 

Nr. Data Semnătura persoanei 

crt. OPERAŢIUNI EFECTUATE ZZ/WAN responsabile să efectueze 
procedura -- ·-o 1 2 3 -~ - -.. -""""4~~~-- -~.;;;s..-..-..~~--- ·- -=--

1 Semn_~r~a di~<?_~_i _ __ _______ _ __ . 'l :1ol. 12o_18 n , . ·-
2 , Comunicarea către _prefectulj_ud~lui'" 6 ) •• ••• ___ __ ----···-·--·--·-- ___ • 6) /2018 ~ - -- · 
3 Aducerea la cunoştinţă publicăM•~~'.'..L ___ ,~ / Ol/2018 iAfL -- --- ·-
4 Comunicarea , numai în cazul celei cu caracter individual~) /4 / Ot/2018 -:Jt:J... -
5 Dispoziţia devine executorie5

) Ol IOV2018 J{,;,n 
Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 21512001 , republicată, cu modificările şi completările ulteri'oare: ·-

11 Art. 115 alin. (2): .DispoziJiile primarului se comunic~ tn mod obligatoriu prefectului judefu/ui, în cel mult 5 zile lucratoare de la 
semnarea lor.• 

2i art. 49 alin. (2): ,.Aduoerea la cunoştintl publ~ a hotârârilor cu caracter normativ se face tn termen de 5 zile de la data 
comun~rii oficiale către prefect.· 

31 Art. 115 alin. (6): .Actele autoritâ{ilor administrafiei publice locale se vor aduce la cunoştint~ publicfJ prin grija secretarului unităţii 
administrativ-teritoriale.• 

., Art. 68 alin. (1) teza întâi: .in exercitarea atribufiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. 
si Art. 68 alin. (1) teza a doua: ,.Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştin{ă pubficjj sau după ce ai, fost 

comunicate persoanelor interesate, după caz.· 
., Art. 68 alin. (2): .Prevederile art. 48 si ale art. 49 alin. (2) se aplică in mod corespunzător.• 

Red. 
lntoan~ 
5ex. pA 
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