ROMANIA
JUDETUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI FRECATEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 108
privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru
dna. Chemil Refica
EC. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecatei, jud.Tulcea;
Avand în vedere:
referatul nr. 7315 din 24.09.2018, întocmit de asistentul social din cadrul Primăriei Frecăţei
prin care propune acordarea ajutorului social pentru dna. Chemil Refica;
ancheta sociala nr. 7303/13.06.2018;
Tinand cont de:
prevederile art. 4 alin. (2) lit. „a”, art. 7^1 din Legea 416/2001 privind venitul minim
garantat, modificată şi completată ulterior, coroborat cu art. 24, art. 57 din HG nr. 50/2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat;;
cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă
socială înregistrata în luna iunie 2018 în Registrul special pentru acordarea ajutorului social la nr. 2,
însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.
In temeiul prevederilor art. 63 alin. (5) lit. „c”, art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) litera “a” din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată.
DISPUN
Art. 1 - Începând cu data de 01 octombrie 2018 se stabileste dreptul la ajutor social în cuantum de 142
lei/lună, dnei. Chemil Refica, persoana singura, cu domiciliul în sat Frecatei, comuna Frecatei, judeţul
Tulcea, CNP 2490709364235.
Art. 2 – Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează lunar de către, Agenţia Judeţeană de Plăţi şi
Inspecţie Socială Tulcea.
Art. 3 - Titularul ajutorului social prevăzut la art. 1 are următoarele obligaţii:
a) să comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită cu privire la domiciliu, veniturile şi la
numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta;
b) să depună, din 3 în 3 luni, la compartimentul de asistenţă socială din aparatul de specialitate al
primarului comunei, DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de
asistenţă socială.
Art. 4 - Prezenta dispoziţie se poate ataca la Tribunalul Tulcea, potrivit Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5 - Dispoziţia se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, prefectului judeţului Tulcea, AJPIS Tulcea şi persoanei mentionate la art. 1.
Emisă astăzi 24.09.2018
PRIMAR,
Ec. Marian NAIMAN

Vizat pentru legalitate
SECRETAR,
George-Cosmin CERGAU

