ROMAIA
JUDETUL TULCEA
PRIMARIA COMUEI FRECATEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA R. 15
privind modificarea cuantumului ajutorului social,
doamnei Nastase Zoita

EC. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecatei, jud.Tulcea;
Avand în vedere:
referatul nr. 592 din 04 februarie 2014, întocmit de asistentul social din cadrul
Primăriei Frecăţei prin care propune modificarea cuantumului ajutorului social pentru doamna
Nastase Zoita;
fisa de calcul al ajutorului social si al numarului de ore de actiuni sau lucrari de
interes local, intocmita de aistentul social din cadrul Primariei comunei Frecatei la data de 04
februarie 2014 pentru aistatul social Nastase Zoita.
Tinand cont de:
prevederile art. III, alin. (1) - (4) din OUG nr. 42/2013 privind modificarea şi
completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea
Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
decizia nr. 184/24.01.2014, emisa de directorul executiv al A.J.P.I.S. Tulcea prin
care se aproba recalcularea cuantumului ajutorului social.
In temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) litera “d”, alin. (5) litera “c”, art. 68, alin. (1) şi
art. 115 alin. (1) litera “a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată.
DISPU
Art. 1 - Începând cu data de 1 ianuarie 2014, se modifică cuantumul ajutorului social de la 136
lei/luna la 142 lei/luna, doamnei astase Zoita, având codul numeric personal
2.32.03.01.36.4261, ca urmare a recalcularii cuantumului ajutorului social de catre AJPIS Tulcea,
conform deciziei nr. 184/24.01.2014.
Art. 2 - 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;
Art. 3 - Prezenta dispoziţie se poate ataca la Tribunalul Tulcea, potrivit Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4 - 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 04.02.2014
PRIMAR,
Ec. Marian AIMA
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