
ROMANIA
ruDE,TUL BACAU
COMTINA BUCIUMI
PRIMAR

DISP OZTTIE
privind modifi carea cuantumului aj utorului social domnului

|TANES:U FLORINEL din comuna Buciumi/Judelul Bac6u

Primarul Comunei Buciumi, judelul Bacdu;

Avdnd in vedere referatul prezent.arde doamna referent social, inregistrat la nr.298 din

2L01.2022 qi cererea de ajutor social inregistrat lanr.32 din 17.01 .2022;

Av6nd in vedere art. I punctul g din Ordonanla de urgen!6 a Guvernului nr. 9312016

privind reglementarea unor mdsuri de simplificare a acordbrii unor beneficii de asistenld

iocialA, prJru* qi pentru stabilirea unor mdsuri bugetare pentru acestea in anul 2016;

AvAnd in vedere art. I punctul 1 din Ordonanla de urgen!6 a Guvetnulul nt'42120|3

privind modificarea si completarea Legii m.41612001 privind venitul minim garantat, precum

gi pentru modificare aLegii-r'r.27712010 privind alocafia pentru suslinerea familiei;

AvAnd in vederelrt.32 (2) din HotdrArea Guvernului nr.50/2011 privind aprobarea

Nonnelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii r:.r. 41612001 privind venitul minim

gatantat;
AvAnd in vedere art. I punctul 10 din Legea 27612012 privind modificarea qi

completarea Legii nr,4I612001 privind venitul minim garantat;

Av6nd in vedere art 14(1) din Legea 14612001privind venitul minim gatantat;

ln conformitate cu prevederile Legii nr.41612001, privind venitul minim garantatat, cu

modificarile qi completdrile ulterioare;
in temeiul dispoziliilor art.155(1) lit."d", art. 155(5) lil."a" coroborate eu prevederile

art1zg(1) lit.,,bo'si art. 196(1) lit,,b" din Ordonanla de urgen![ a Guvernului nr. 5712019

privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

DISPUNE:
Art.l-Se modifica cuantumul ajutorului social pentru domnul STANESCU FLORINEL

CNp. incep6nd cu data de 1 februarie 2022, de la suma de 521 RON/lunar

pentru 5 persoane, la sumb de 442 RON/ lunar pentru 4 qerggane, motivat de scdderea

numaruluimernbrilor familiei cu 1 persoana ( Stanescu Benoni c]r ).

Art. 2-Domnul St6nescu Florlnel are obligalia de a presta la solicitarea primarului, un

numdr de 29 ore incep6nd cu data de i februarie 2022, in acliuni sau lucrdri de interes local,

sub sancfunea suspenddrii ajutorului social.

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

modificare intervenita cu privire la domiciliu, veniturile Ei numdrul membrilor familiei, in

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

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

social, Agenliei Judelene pentru PIAIi qi Inspeclie Socialb Baobu qi"Institufiei Prefectului

Judefului Bacdu de secretarul general.

CONTRASEMNEAZA,
Semetar General- Cons.Juridic- BILEi ELENA
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