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ROMANIA
ruDETUL BACAU
COMIINA BUCIUMI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind modifi carea cuantumului aj utorului social domnului
yI,{NESCU BENONE din Comuna Buciumi/Judeful Bacdu

Primarul Comunei Buciumi, Judeful Bacdu;
Avdnd in vedere referatul prezentat de doamna referent social, inregistrat lanr.2I32

din 30.05.2022 qi cererea de ajutor social inregistratd la nr.35 din 16.05.20221
Avdnd in vedere art. I punctul 9 din Ordonanfa de urgenfd a Guvernului nr. 9312016

privind reglementare,a unor mdsuri de simplificare a acorddrii unor beneficii de -asistenld
social6, precum Ei pentru sthbilirea unor mdsuri bugetare pentru acestea in anul 2016;

Avdnd in vedere art. I punctul 1 din Ordonanla de urgenfd a Guvernului nr.42120l3
privind modificarea si completarea Legii nr.41612001 privind u"nitut minim garantat,precum
qi pentru modificarea Legii m.27712010 privind alocafia pentru suslinerea AmiUei;

Av6nd in vedere art. 32 (2) din Hotdr6rea Guvernului nt.SOtZOtt priviid aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 41612001 privind veniiul minim
garantat;

Avdnd in vedere art. I punctul 10 din Legea 27612012 privind rhodificarea ;icompletarea Legii m.4r612001 privind venitul minim garantat;
Av6nd in vedere art 14(1) din Legea l4612001privind venitul minim garantat;
in conformitate cu prevederile Legii nr.41 6l20bl,privind venitul minim garantatat, cu

modificarile ;i completdrile ulterioare;
In temeiul dispoziliilor art.155(1) lit."d", art. 155(5) lit."a" coroborate cu prevederile

att'I29(7) lit. ,,b" si art. 196(1) lit ,,b" din Ordonanla de urgen!6 a Guvernului nr. 57l20lg
privind codul administrativ, cu modificdrile Ei completdrile ulierioare,

DISPUNE:
Art.l-Se modificd cuantumul ajutorului social pentru domnul STANESCU BENONE

C] incepdnd cu data de I iunie 2022, de la suma de 554 RoN/lunar pentru5persoane'1asumade593RoN/lunarpentru6pe.soa'@numdrului
membrilor familiei cu 1 persoani ( Stdnescu Nicolas CNp--

Art. 2-Domnul St6rrescu Benone are obligalia de a presta la solicitarea primarului, un
numdr de 39 de ore incepdnd cu data de 1 iunie 2022, in acliuni sau lucrdri de interes local,
sub sancfunea suspenddrii ajutorului social.

Art 3-Titularul ajutorului social are obigafia de a comunica in scris primarului, orice
modificare intervenitd cu privire la domiciliu, veniturile qi numdrul membrilor familiei, in
termen de 15 zile, de la data la care s-a produs aceastd modificare.

{rt. 4- Dispozifia va fi adusd la cunostinla titularului in termen de 15 zile de d-na referent
social, Agenliei Jude{ene pentru Pldji qi Inspec{ie Sociald Bacdu qi Institufiei prefectului
Judelului Bacdu de secretarul seneral.
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Secretar General- Cons.Juridic- BILEI ELENAW


