
RoMANta.
JUDETUL BACAU
COMLTNA BUCIUMI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind reluarea pldlii ajutorului social pentru domnul. 

STANESCIJ MARCEL diN COMUNA BUCiUMi

Buciumi, inregistrat la nt,2ir37 din 30'05'2022 ;

'" Avdnd in vedbre Dlspozi{ia nr. 174 din

ajutorului social domnului Stdnescu Marcel;

Avdnd in vedere art, 34 alin' (1) din

aprobarea Normelor metodologice de aplicare

venitul minim garanlat; 
'l 1o rtin T eoen 

" 
nodificarea qi

Av6nd in vedere afi, I punctul 19 din Legea 27612012 privind-n

completarea Legii m,4I6I2001 privind venitul minim gatantat;

Avdnd in vedere art. I punctul 15 din Hotardrea Guvernului m 55912017 privind

modificarea qi 
"o*fi.tut.a 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii

nr,41612001 privind venitul minim gararrtat,aprobati prin Hotararea Guvernului nr' 50l20ll a

Normelor metodologice de aplicare a pr..r.d"tilor Legii rc.27712010 privind alocalia pentru

;;"rtt*;;;l;lii.i, aprobate prin Hot[rdrea Guvernului nr.38/2011 si a Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanlei de urgen!6 a Guvernului nr'70/2011

privind masurile de proteclie sociala in perioada sezonului ,..., aprobate prin Hot[rirea

Guvernului nr, 920 l20I I ;

in temeiul Oispoziliitor art.155(1) lit."d", ar1. 155(5) lit."a" coroborate cu prevederile

art.129(7)1it.,,b" ii in iqO(f) lit,,b" din Ordonanla de urgenld a Guvernuiui nr' 5712019

ptiui"O ioaut iaministrativ, cu modificdrile ;i completdrile uiterioare,

DISPUNE:

Art.1- incepdnd cu data de 1 iunie 2022, se reia plata ajutorului social pentru domnul

STANESCU MARCEL CNP motivat de faptul cd persoana aprd de munc6

din familie a efectuat acfiuni sau lucrdri de interes local, conform legii'

7ol, Z- Dispozifia va fi adusd la cunostinla tituiarului in termen de 15 zile de d-na

referent social, igenliei Judelene pentru PlAd qi Inspeclie Social6 Bacdu Ei Instituliei

Prefectului Judetului Bacdu de secretarul generai'

Primarul Comunei Buciumi, Judelul Bac[u;

Avdnd in vedere referatul prezentat de domnul Mihalache Ion viceprimarul comunei

28 aprilie 2022 pr\vind suspendarea pialii

Hotdrdrea Guvernului nr.50/2011 privind

a prevederilor Legii nt'4l612001 privind

CONTRASEMNEAZA,
Secretar General- Cons.Juridfc- BILEI ELENA
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