ROMÂNIA

Avizat,

JUDETUL MURES

Secretar, Haba Maria

COMUNA CHIHERU DE JOS
PRIMARUL

Nr.

DISPOZIŢIA
din
privind

ACORDAREA

ajutorului social

Pop Eremia, primarul comunei Chiheru de Jos, judetul Mureş,
Avand
in
vedere
cererea
si
declaratia
pe
propria
raspundere
nr
nr.
din____________intocmita
intocmita de catre reprezentantul familiei dl/dna. ________________________,
________________________
domiciliat (a) in comuna
una Chiheru de Jos, sat ___________________, nr. _______,
_______ judetul Mures, si
ancheta sociala cu nr. ______/________
________;
Tinand cont de prevederile art. 12 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu
modificarile şi completările ulterioare, de prevederile Legii nr. 276/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 416/2001 ,de prevederile HG. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum si de preveder
prevederile
O.U.G.nr. 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta
sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016
În baza prevederilor art. 63 alin. (1) litera “d”, alin. (5) litera “a” din Legea nr. 215/2001;
În temeiul dispoziţiunilor art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

dispun

:

Art. 1. Începand cu data de
_______________, se ACORDA,, ajutorul social, in cuantum de
________ lei, ISR _______, pentru familia reprezentata prin dl. / d
d-na. ____________________________
CNP.______________,, cu domiciliu in com. Chiheru de Jos, sat _____________________,
_____________________ nr. ______ ,
Judetul Mures, formata din _____ persoane, revenind a efectua un numar de _____ore/luna
_____
constand
in lucrari si actiuni de interes local.
Art. 2.. Persoana de la art. 1 are urmatoarele obligatii:

a) sa comunice primarului, in scris, orice modificare intervenita cu privire la domiciliu, venituri si la
numarul de menbrii din familie, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta;
b) sa efectueze lunar orele stabilite pentru actiuni de interes local.
Art. 3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la conducatorul instituţiei, în termen de 5 zile de
la data luării la cunostintă, sau dupa caz, atacată la instanţa de contencios administrativ, conform
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările si completările ulterioare.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se încredintează persoana cu
atribuţii în domeniul asistenţei sociale – venitul minim garantat, din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului-Compartiment Asistenta sociala.
Art. 5. Prezenta dispozitie se comunică titularului în termen de 5 zile, Institutiei Prefectului –
Judetul Mures si AJPIS – Mures.
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