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ROMANIA
ruDETUL BACAU
COMTINA BUCIUMI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind modifi carea cuantumului aj utorului social domnului
STANESCU MARIAN din Comuna Buciumi/Judetul Bacf,u

Primarul Comunei Buciumi, Jude{ul Bacdu;
Avdnd in vedere referatul prezentat de doamna referent social, inregistrat lanr.4002

din21.09.2022 qi cererea de ajutor social inregistratd lanr.50 din16.09.2022;
Av6nd in vedere art. I punctul 9 din Ordonanfa de urgenld a Guvernului nr. 9312016

privind reglementarea unor mdsuri de simplificare a acorddrii unor beneficii de asistenl6
social6, precum qi pentru stabilirea unor mdsuri bugetare pentru acestea in anul 2016;_

Avdnd in v'edere arf I punctul I din Ordonanfa de urgenld a Guvernului nr.42120l3
privind modificarea si completarea Legii rr.41612001 privind venitul minim gararfiat,precum
Ei pentru modificarea Legii nr.27712010 privind aloca.fia pentru susfinerea familiei;

Av6nd in vedere art. 32 (2) din Hotir6rea Guvernului m.5012011 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 41612001 privind v.enitul minim
gararLtat;

Avdnd in vedere art. I punctul 10 din Legea 27612012 privind modificarea qi
completarea Legii nr.41612001 privind venitul minim garuntar;

Avdnd in Vedere art l4(l) din Legea 1461200I privind venitul minim garantat;
tn conformitate cu prevederile Legii nr.41 6120-0l,privind venitul minim gararftatat, crr

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

art.l29(7) lit. ,,b" si art. 196(1) lit ,,b" din Ordonanla de urgenfd a Guvernului nr. 57l20lg
privind codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

DISPUNE:
Art.l-Se. moiifica cuantumul ajutorului social pentru domnul ST,{NESCU MARIAN

incepdnd cu data de 1 octombrie 2022, de la suma de 554 RoN/lunar
pentru 5 persoane, la suma de 593 RON/ lunar pentru 6 p..ro*, *oti"ut, d" .reqterea
numirului membrilor familiei cu I persoana ( Stdnescu Maia I

Art. 2-Domnul Stdnescu Marian are obligafia de a presta la solicitarea primarului, un
numdr de 39 de ore incepdnd cu data de 1 octombie2022, in acliuni sau lucrdri de interes
local, sub sanclunea suspenddrii ajutorului social.

Art 3-Titularul ajutorului social are obigalia 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.

Art. 4- Dispozilia va fi adusd la cunostinfa titularului in termen de 15 zile de d-na referent
social, Agen{iei Judefene pentru P161i qi Inspeclie SocialS Bacdu si Institutiei Prefectului
Judelului Bacdu de secretarul general.

CONTRASEIVTNEAZA,
Secretar General- Cons.Juridic- BILEI ELENA
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