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DISPOZITIE '

''

privind incetarea dreptului la ajutor social qi cuantumul acestuia, acordat
doamnei Acasandrei Elenao persoanl singurl

Nicolae Slldgean, primarul oraqului Bicaz,,judeful Neamf;
AvAnd in vedere prevederile Legii nr. 4161200l privind venitul minim garantat, cu modificdrile

gi completdrile aduse prin Legea nr. 27612010, precum gi cele ale Hotdrdrii de Guvern nr. 5012011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia, cu rnodificarile ;i completdrile
ulterioare: :

Anahzdnd referatul de specialitate intocmit in acest sens qi constatdnd cd beneficiarul ajutorului
social nu s-a prezentat la instruirea in domeniul securitdlii ;i sdndtdfii in muncd pentru luna februarie,
qi nu a efectuat orele de muncd conform planului de acfiuni qi lucrdri de interes local.

In temeiul prevederilor art.63 alin. (1) lit. d), art. 68 9i art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
215/2001privind administra{ia publicd locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
emite urmitoarea'

DISPOZITIE

Art.l. incep6nd cu data de 01.02.2019 inceteazd rlreptul la ajutor social, in cuantum de 255
lei, acordat doamnei Acasandrei Elena , persoand singurd, posesorul Codului Numeric Personal
2750529270999 domiciliatd in oraqul Brcaz, str.PdltiniE, bl.G9. sc.A, ap.4, judelul Neamt.

Art.Z. Motivul incetdrii dreptului la ajutor social : Beneficiarul ajutorului social nu s-a
prezentat la instruirea in domeniul securitnfii qi sdn[t5{ii in munci pentru luna februarie, qi nu
a efectuat orele de munci conform planului de ac{iuni qi lucriri de interes local.

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

Art. , in cazul in care sunte{i nemullumitd de solutionarea contesta{iei, dispozilia poate fi
atacatd la Tribunalul Neam{, potrivit prevederilor Legii contenciosului adrninistrativ nr. 55412004.

Art.S. Direclia de Asistenld SocialS din subordinea Consiliului [,ocal, va duce la indeplinire
prevederile prezentei dispozilii qi o va comunica titularului dreptului, in termen de 5 zile de la data
emiterii. 

:

Art.6. Prin grija secretarului oraqului Bicaz, diLspozilia se va comunica persoanelor qi
autoritdtrilor interesate.
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