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ROMANIA
ruDETUL BACAU
COMTINA BUCIUMI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind modifi carea cuantumului ajutorului social domnului

qT'{NESCU IONUT din comuna Buciumi/Judeful Bacdu

Primarul Comunei Buciumi, Judelul Bacdu;
Avdnd in vedere referatul prezentat de doamna referent social, inregistrat la w.24g4din27.06.2022 qi cererea de ajutor social inregistratd la nr.27g din 16.06.2021.;
Avdnd in vedere art. I punctul 9 din Ordonanla de urgen{d a Guvernului nr. 9312016privind reglementarea unor mdsuri de simplifi carc a acorddrii unor beneficii de asistenld

sociald, precum qi pentru stabilirea unor mdsuri bugetare pentru acestea in anul 2016;
Avand in vedere art. I punctul I din ordonanla de urgenld a Guvernului nr.42/2013privind modificarea si completarea Legii nr.41612001 privind venitul minim garanrat, precum

qi pentru modificarea Legii nr.27712010 privind alocalia pentru susfinerea familiei;
Avand in vedere art. 32 (2) din HotirArea Guvernului *.so2otl priuinb uprobareaNorm:lor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 4161200t privind venitul minimgarafiat;
Avdnd in v.edere art. I punctul 10 din Legea 27612012 privind modificarea qicompletarea Legii tt.41612001 privind venitul minim {nantat;
Avand in vedere art 14(1) din Legea 1461200r ftirrina venitul minim gararfiat;
in conformitate cu prevederile Legii nr.41 61200r,privind venitul miiim garantatat, cumodifi carile qi completdrile ulterioare;
In temeiul dispoziliilor art.155(1)_lit.']d". art. 155(5) lit."a" coroborate cu prevederile

art'r29(7) lit' ,,b" si art. 196(1) lit ,,b" din ordonanla de urgen!6 a Guvernului nr. 57lz0lgprivind codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

DISPUNE:

e/

Art'l-Se modificd cuantumul ajutorului social pentru domnul STANESCU IONUTCNp-
-*, incepdnd cu data de I iulie 202t, de la suma de357 RON/lunarpentru 3persoane' la suma de 465 RoN/ lunar pentru 4 persoane, motivat de cregterea numdruluimembrilor familiei cu I persoand ( Stdnescu Vasilica

Art' 2-Domnul Stdnescu Ionu! are glfigatia de a pr"Ju la solicitarea primarului, unnumdr de 31 de ore incepand cu data de I iuliJbz2,inurli""i sau lucr[ri de inieres local, subsanclunea suspenddrii ajutorului social.
Art 3-Titularul ajutorului social are obigalia de a comunica in scris primarului, oricemodificare intervenitd cu privire la domiciliri, veniturile ji numarul membrilor familiei, intermen de 15 zile, de la data ra care s-a produs aceastr modificare.

.Art 4- Dispozifia va fi adusd la cunostinla titularului in termen de 15 zile de d-na referentsocial, Agenfiei Judefene pentru Plaf qi Inspecfie So.iAa Bacdu qi Instituliei prefectului
Judefului Bacdu de secretarul general.
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