
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA RACOVA 
PRIMAR 

DISPOZITIE nr. (o/\ din (;, .. :-9._(>.~··· 2018 
privind acordarea cuantum~ Iu· ajutorului social 

d · Id I · uNeiJ H t/2..CEt/-oamne~ mnu ut . .. ... . ... .. .. .. 
ln luna '/:;/la() 'e. 2018 

în aplicarea temeiurilor juridice prevăzute de di spoLiţ i il e : 
a) art . 121 alin. (1) alin. (2) ş i art 50 din Constituţia României. republicată : 

b) art 3 paragraful 2 din Carta e u ropeană a autonomie, locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratifica tă pri,! i_ege 
199/1997; 

c) art. 7 alin . (2) din Codul Civil : 
d) art . 24 lit . h) din Legea cadru a descentra liză ri i nr 195/2006. 
e) prevederilor art . 63 al in . (1) lit d) şI alin (5) lit a) ş i d), coroborat cu art 36 alin (6) lit. a) pct.2 din legea administraţie i punl:ce Io 

nr. 215/2001, republicată , cu mod1f1 cările şi compleiă ri l e ulterioare, 
f) art. 7 şi art. 8 din legea asisteJ7\ei socialţ nr. 292/2011 , 

g) Hotărârii Consiliului Local nr. ~ ... .. din J~:<?r. {ţ-privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizc 
orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social, 

h) Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Molll!orul Oficial al României , Partea I. nr. 401 din 20 iuli-, 2001 . 
modifică rile şi completările ulterioare, 

i) Hotărârii Guvernulu i nr. n 8/201 3 pentru modificarea ş I completarea Normelor metodologice de apl icare a prevederilo, Legii 
416/2001 privind venitul minim garan tat . aprobate prin Hotărâ rea Guvernului nr. 50/2011 , a Normelor metodologice de aplicare a preveoerilor Lt 
nr. 277/20î0 privind a locaţia pentru susţ i n e rea farnihei. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr 38/2011 şi a Normelor metodologice d.:, aplicar, 
prevederilorOrdonan\ei de urgenţă a Guvernulu i nr 70/2011 privind măsu rile de protecţ ie socială in perioada sezonului rece, ap1obate ~ 
Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 şi o transmite, in termenul prevăzut de lege. în scris ş i în format electronic, Agenţiei pentru Plaţi ~: 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, ?r_ec.um şi pentru modificarea Legii nr.2J.Ji2110 ~ v~'}d a loca ţia pentru susţinerea_ familiei, _ . _ . . 

k) Hotararu Cons1hulu1 Local nr. -4 .... din .... : ... .. : .... .. .. pnvmd aprobarea planului de acţiuni sau lucran de mteres local peni 
repartiza_rea or~lor de muncă ce se efectuează de persoanele_ beneficiare de aju~or social pe anul 2018, ..:ţ . /G · I-l.- IX 

Yt. l)Av,ind m vedere cererea-dec laraţia pe propr@ răşpun<iţLe 1nreg1strată sub nr. . .. .... din ....... . .. ... , ad-nei/d-I 
(l'~N4'.H~~(f~ .. ,identificat(ă) pri~ dul numeric personal /'9.'5.P.f?(O.O.~.j'J.~li 
se acorda ajutorul social pentru luna 

1
e6.l'l4<7.,i/<' .. ..... 2018,in cuantum de .. .. lf/?.. ... lei . 

m) Regulamentului propriu cuprinzând masurile metodologice, organizatorice. termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii . p,ecum şi 
dispoziţiilor emise de primarul comunei Racova. aprobat prin D ispoziţia primaru lui nr. 

in 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 administraţi, 
publice locale nr. 21512001, republicată , cu modificările şi comple tă r i le ulterioare, 

PRIMARUL COMUNEI RACOVA emite următoarea dispoziţie : 

Art.1. -- (1)Începâ~d cu data oe 0.1:9.l.:.{K.. se stabileşte plataY,velul veniţulu1 minim garantatpr. ,..fut-ţ~ Ht/c_~-1/Jvând codul numeri, 
personal /':J--:, 661,DO'J.0'?.1..';i,n cuantum de / 1:,,1. ,pentru luna Ltfo_/J,u.041~ 201 8 ✓-

(2) nivelul lunar al venitului minim garantat se rapo rtează la 111d1catorul socia l de refenn\ă. care începând cu 1 ianuarit 
2018 este de f~.i. pentru famil 11le formate din .. / ... persoane, 

(3) Prezenta d 1spoz 1 ţie se înscrie in Borderou l dispoz i ţ ii . având s pecificaţia potrivit anexei nr. 14 din Hotă rârea Gu 1ernului n 
778/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplica re a prevederilor Legii nr. 41612001 privind venitu l mini:" garanta 
aprobaie prin Hotă râ rea Guvern ului nr. 50/201 1, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 27712010 privind alOl'U\ia pentr 
susţi nerea famil ie i. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 şi a Normelor metodologice de aplica re a prevederilor Ordonanţe i d,, u rgen\ă 
Guvernu lui nr. 70/20 11 privind măsur i le de protecţie s ocia lă în perioada sezonu!t:I rece, aprobate prin Hotă rârea Guvernului nr 920/201 , 

Art. 2. Titularul ajutorului social prevăzu t la art. 1 are ob l iga ţia sâ comunice primarului, in scris , orice modificare i nte rvenită cu privire I 
domiciliu . venituri le ş i la numărul membri lor fcimi lie1. în termen de 15 zile de la data la ca re a intervenit aceasta; 

Art.3. . Modul de soluţionare al cereri i-declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de as1ste niă socia,a pe lune 
.. -./fi~( se com_unica. in terrr:en de 5 zil~ de la emi~erea prezente, persoanei p revăz_ute la art. 1. de _căt re funcţionari i public, din cadru 
/ompa111mentulw de as,sten/li sociala ş1 medicala co111un1tara . din aparatul de spec1a i1tate al primarului comune,. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se poate atacala Tribunalul Judeţean Bacău . potrivit l egii contenciosului administrativ nr 5:- ·;,2004, CL 

modifica r:le şi completă r ile ulterioare. 

Art.5. Dispozii ia de acordare a cuantumului a;utorului social. însoţită :::!e ccaia cererii declaraţ iei pe propria răspundere . cert ificate· de primar 
r:,recur:1 şi de copia fişei de ca:cul. se transmit ia Agenţia pentru P 1ăii şi :r:spe::\ie Sociaiă Bacău . ca re asig u ră plata drepturilor persoanei 
orev.'.izute ia a~ 1. înscriindu-se în Bo;deroul plă\ i VMG afe rente :unii â ✓ &r:d spcc:ficaiia p:e ·✓ăzută în anexa nr. 81 la Normelemetocolog ice de 
aplicare a orevcccrilc, Leg ii nr 415/2001 privir:c venitul minim gar;;:na: " ::) !O::>atE- :>nn Hotarârea Guvernu lui nr 50/2011 . cu mu<i1f1cânlc şi 
con,pletilri le ui:e; ic,are 



(2) Prezenta d;spozii1e ,;e comunică in mod obligatoriu . p1in intermed iul secret:,ruiu1 comunei , in termenul prevăz ut de lege. prefeciui i ,1 jude\ulu ' 
Bacâu şi Agen\iei pentru Pl aţi s1 Inspecţie Soc i ală Bacău ş1 se aduce la cunoştiniâ publică prin afişare . precum şi prin publicarea pe 111 ternet la 
adresa : www_l)rimariaracova 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 - ··-
Nr. Data 

Semnătura persoanei 

crt. 
OPERAŢIUNI EFECTUATE 

ZZ/LUAN 
responsabile să efectueze 

procedura ------- - ·-·-o 1 2 3 

r~:::~~~~~ii~~~~;~=-~~==~-=:~=~==~~~~~~~:·_~ ,~ -- . . ~ 
1 

··-
2 - --- --
3 Aducerea la cunoştinţă publicăM•h) _ ·--· --- - ··--·- 13 /02../2018 ,l(a,1, -
4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual5) ;'1 !Ol/2018 ;:ltiL, 

-
5 Dispoziţia devine executorie5

) 0 f I 02.12018 /(ii)... 
Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulferioare: ·-

'l Art. 115 alin. (2): .DispoziJiile primarului se comunică în mod obligatoriu prefectului judeJului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la 
semnarea lor.· 

i; 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 autorităfilor administraiiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului unităţii 
administrativ-teritoriale.• 

41 Art. 68 alin. (1) teza întâi : .,În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. 
51 Art. 68 alin . ( 1) teza a doua: .Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă 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. 
lntocmJ. 
Sex.~ 
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