
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 
ORAȘUL BICAZ 

PRIMAR 
 
 

DISPOZIȚIE 

 
privind stabilirea dreptului la ajutor social și cuantumul acestuia acordat 

domnului Cinstitu Mihai, persoană singură, 
 

Nicolae SĂLĂGEAN, primarul orașului Bicaz, județul Neamț; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările 

aduse prin Legea nr. 276/2010, precum și cele ale Hotărârii de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a acesteia, cu modificările și completările uiterioare ; 

Analizând cererea titularului înregistrată la Primăria oraşului Bicaz cu nr.14 din 04.04.2018 și 
actele doveditoare cerute de lege pentru stabilirea dreptului la ajutor social, existente la dosar; 

Luând în considerare ancheta socială întocmită în acest sens ; 
În temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. d), art. 68 și art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
emite următoarea: 

 

D I S P O Z I Ț I E 
 

Art.1. Începând cu data de 01.05.2018, stabilește dreptul la  ajutor  social  și  cuantumul 
acestuia , acordat domnului Cinstitu Mihai, persoană singură, Cod Numeric Personal  

domiciliat în orașul Bicaz, județul Neamț. 
Art. 2. a) Cuantumul ajutorului social este 142 de lei. 

b) Stabilește ca beneficiarul la ajutor social să efectueze un număr de zero ore de 
muncă lunar. 

Art. 3.Prezenta dispoziție poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la 
primarul oraşului Bicaz , jud. Neamț ; 

Art.4. În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționarea contestației, dispoziția poate fi 
atacată la Tribunalul Neamț, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Art.S. Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local Bicaz, va  duce  la 
îndeplinire prevederile prezentei dispoziții și o va comunica titularului dreptului,  în termen de 5 zile 
de la data emiterii. 

Art.6. Prin grija secretarului oraşului Bicaz, dispoziția se va comunica persoanelor și 
autorităților interesate. 

 

Avizat pentru legalitate, 
SECRETAR, 

 
 

Red. I.S/procesat I.S. 
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