
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

oRASUL BICAZ

PRIMAR

DtsPoztTtE

privind stabilirea dreptului la ojutor sociol gi cuontumul acestuia acordot domnului
Dulu Virgil, persoond singurd,

Nicolae SALAG fnru, primarul oragului Bicaz,judelul Neam!;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 4t6/2OOt privind venitul mininr garantat, cu completdrile

aduse prin Legea nr,276/201-0, precum gi cele ale Hotirdrii de Guvern nr.5O/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a acesteia, cu modificirile gi completbrile ulterioare;

Analiz6nd cererea titularului inregistratb la Primiria oragului Bicaz cu nr,4 din 26.05.2016 si
actele doveditoare cerute de lege pentru stabilirea dreptului la ajutor social, existente la dosar;

Ludnd tn considerare ancheta socialS intocmiti in acest sens ;

in temeiul prevederilor art. 63 alin. (L) lit. d), art. 68 gi art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
2L5/2001privind administratia publicd localS, republicat5, cu modificirile 5i completbrile ulterioare,
emite urmitoarea:

DISPOZTTIE

Art.l. incepAnd cu data de 01.06.2016, stabilegte dreptul la ajutor social gi cunatumul
acestuia , acordat domnului Dulu Virgil, persoani singurS, Codului Numeric Personal L72061,6270613,
domiciliat in oragul Bicaz, str. Aleea Teilor, Bl.r.0, Ap.7,nr.z, judelul Neam!.

Art. 2. a) Cuantumul ajutorului social este l_42 de lei.
b) Stabileste ca beneficiarul la ajutor social sd efectueze un numir de 19 ore oe

munci lunar.

Art.3.Prezenta dispozilie poate fi contestatS in termen de 30 de zile de la comunicare la
primarul oragului Bicaz ,jud. Neam!;

Art.4. in cazul in care sunteli nemullumit de solu!ionarea contestaliei, dispozilia poate fi
atacatd la Tribunalul Neam!, potrivit prevederilor Legii contenciosului admirristrativ nr. SS4/2004,

Art.S. Serviciul de Asisten!5 SocialS din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la
indeplinire prevederile prezentei dispozilii gi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zile
de la data emiterii,

rului ora5ului Bicaz, dispozitia se va comunica persoanelor si

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,

Art.6. Prin' :.'gj.ila.

a uto ritS!i I o I i ntene,siie.'i
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