
ROMANIA
ruDETUL BACAU
COMLINA BUCIUMI
PRIMAR

DISPOZTTIE
privind modificarea cuantumului aj utorului so cial domnului

SfAltnSCU LAURENTIU din Comuna Buciumi/Judelul Bacbu

Primarul Comunei Buciumi, Judeful Bacdu;

Av6nd in vedere referatul prezentatde doamna referent social, inregistrat la nr.298 din

21,01.2022 qi cererea de ajutor social inregistrat[ lanr.42 din 12.0i .2022;

AvAnd in vedere urt. I putr.tul 9 din Ordonanla de urgen!6 a Guvernului nr. 9312016

privind reglementarea unor mdsuri de simplifi care a acordbrii unor beneficii de asistenld

iociala, p.J.* Ei pentru stabilirea unor mdsuri bugetare pentru acestea in anul 2016:

Av6nd in vedere arf. I punctul 1 din Ordonanla de urgen{6 a Guvernului rr'42120I3

privind modificarea si completarea Legii nr.41612001 privind venitul minim gatantat, precum

qi p.ntru modificare aLegii^nr.27712010 privind alocalia pentru suslinerea familiei;

Av6nd in vedere-art. 32 (2) din HotdrArea Guvetnului nr.50/2011 privind aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 41612001 privind venitul minim

garantat;
AvAnd in vedere art. I punctul 10 din Legea 27612012 privind modificarea Ei

completarea Legii nr,41612001 privind venitul minim garantat;

AvAnd in vedere art 14(1) din Legea 1,4612001privind venitul minim garuntat;

tn conformitate cu prevederile Legii nr.41 612001, privind venitul minim garantatat, cu

modificarile qi complet[rile ulterioare;- il temeiul dispoziliilor art.155(1) lit."d", art. 155(5) lit.'t' coroborate cu prevederile

art129(7) 1it. ,,b" silrt. 196(1) lit,,b;'din Ordonan{a de urgen}d a Guvernului nr' 5712019

privind'Codul administrativ, cu modifi cdrile Ei completbrile ulterioare'

DISPUNE:
Art.1-Se modifica cuantumul ajutorului social pentru domnul STANESCU LAURENTIU

CNp- incepAnd cu data de 1 februarre 2022, de la suma de 527 RON/lunar

pentru 5 persoane, ia suma de 564 RON/ lunar pentru 6 persoane, motivat de creqterea

numarului membrilor familiei cu 1 persoand ( Stdnescu Melisa CNP: t)'

Art. 2-Dornnul Stdnescu Laurenliu are obligalia de a presta la solicitarpa primarului, un

num6r de 37 ore incep6nd cu data de 1 februarte 2022, in acliuni sau lucrbri de interes local,

sub sancfunea suspenddrii ajutorului social.

Art 3-Titularul ajutorului social are obigalia de a comunica in scris primarului, orice

modificare intervenita cu privire la domiciliu, veniturile gi num6ru1 membrilor familiei, in

termen de 15 zile, de la data la care s-a produs aceastd modificare.

Art. 4- Dispozilia va fi adus[ la cunostinla titularului in termen de 15 zile de d-na referent

social, Agenliei Judelene pentru Plali Ei Inspeclie SocialS Bacdu qi Instituliei Prefectului 
.

Judetului Bacdu de secretarul general.

ti
tE,

7;

CONTRASEMNEAZA,
Secretar General- Corrs,Juridic- BILEI ELENA
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