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DISPOZITIE
privind reluarea p15!ii ajutorului social pentru domnul

STANESCU GHEORGHE din Comuna Buciumi

Primarul Comunei Buciumi, Judelul Bacdu;
Avdnd in vedere referatul prezerftat de domnul Mihalache

Buciumi, inregistrat la nr.I240 din 23.03.2022 :
Avflnd in vedere Dispozilia nr. 70 din 25 februarie 2022

ajutorului social dornnrilui Stdnescu Gheorghe;'" Avdnd in vedere art. 34 alin. (1) din
aprobarea Normelor metodologice de aplicare
venitul minim garuntat;

Ion viceprimarul comunei

privind suspendarea pl{ii

Hotdrdrea Guvernului nr.50/201 I privind
a prevederilor Legii nr.41612001 privind

AvAnd in vedere art. I punctul 19 din Legea 27612012 privind modificarea gi
completarea Legii w.4T612001 privind venitul minim gararrtar;

AvAnd in vedere art. I punctul 15 din Hotdr6rea Guvernului nr 55g120L7 privind
modificarea qi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederiloi Legii
w.41612001 privind venitul minim garantat,aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr. 50l20l| a
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277120t0 privind aloca{ia pentru
susfinerea familiei, aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr.:t/jgt t si a Normelor
metodologice d'e aplicare a prevederilor Ordonaniei de urgenfd a Guvemului nr.7012011
privind mdsurile de proteclie sociald in perioada sezonului r""", aprobate prin Hot6r6rea
Guvernului rtr. 920 l20l | :

in temeiul dispoziliilor art.155(1) lit."d", art. 155(5) lit.o'a" coroborate cu prevederile
ffit.129(7) lit. ,,b" qi art. 196(1) lit ,,b" din Ordonanla de urgen{d a Guvernului nr. 57l20lg
privind codul admiriistrativ, cu modific5rile qi completdrile ulierioare,

DISPUNE:

^- ',- --+l l- ]ncgnanO cu data de 1 aprilie 2022, se reia plata ajutorului social pentru domnul
STANESCU GHEORGHE CNp- motivat de faptul ca peisoana apt[ de
muncd din familie a efectuat acfiuni sau lucrdri de interes local, conform legii.

Art' 2- Dispozitia va fi adusd la cunostinfa titularului ?n termen ae tS zile de d-na
referent social, Agenfiei Judelene pentru Pldli qi Inspeclie Sociald Bac6u qi Institugiei
Prefectului Judefului Bacdu de secretarul general.

CONTRASEMNEAZA.
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