ROMANTA
JUDETUL MVnn$
COMUNA VARGATA

PRIMAR

DISPOZITIA

nr. 16.
din 31 ianuarie 2017.
privind modiJicarea pldlii aiutorului social
pt.

DJ

Isztoika Istvan

Primarul comunei Y dtgata;
gllg.Ol.2Ol7., prin care titularul: ISZTOIKA
Avdnd in vedere ..r"r"-u inregistratd sub nr.
ajutorului
ISTVAN, domiciliat in com. YLrgati, sat Vadu, nr.32,jud. Mure$, solicita acordarea
social;
sociald ;
vezilrndactele dosarului individual, fiqa de calcul, qi propunerea din ancheta
nr-- i, .onformitate cu prevederile art.lZ Si art.l4 alin. (1), (3) din Legea 41612001, cu
din
privire la venitul minim garantat,modificatd qi completat[ de prin OUG nr. 9312016
g decembrie 2016 pentru reglementarea unoimdsuii de simplificare a acordSrii unor beneficii de
in anul 2016;
asisten{I social6, precum gi pentru stabilirea unor m[suri bugetare pentru acestea
pentru
aprobarea
in conformitate cu prevederile din HGR nr. 50 din l9 ianuarie 201 I
minim
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.41612001 privind venitul
garantat;
-i; iemeiul art.63 alin(1) lit. ,,a" coroborat cu art. 68, alin (1) din Legea nr.2l5l200l, privind
administrafia public[ local6, republicatS:

dispune
1 februarie 2017 se modificl plata ajutorului social in
tei/tunI (0.754 tSR), p.ntt" furnitiu d-tui (d-nei) ISZTOIKA ISTVAN, cu
"uuntui?-392
cNP: 1 9 I 04 08267 7 55, domiciliat in com. v[rgata, sat vadu, nt. 32,jud.Mureq'
social, una dintre persoanele majore apte de
Art. Z,- pentru sumele acordate ca ajutor
-53
d. ,* lunar la solicitarea primarului, acliuni sau
munc6 din familia beneficiard va efectua

Art. L.-

incep6nd cu data

de

lucrdri de interes local.

Art. 3.- Titularul ajutorului social are obligalia sI comunice primarului, in scris, orice
l5

*oairil."-pivind

domiciiiu, veniturile realizate qinum[rul membrilor familiei, in termen de

zile de la data la care a avut loc modificarea'

Art.4.-Dispozitia primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea,
acestora, precum si
incetarea drepturitor prevazute de prezenta lege, schimbarea titularului

a sumelor incasate
deciziile corespunzatoare ale directorului executiv, inclusiv cele de recuperare
nr. 55412004, cu
necuvenit, se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
modificarile si completarile ulterioare
la
Art. 5 . Consilierulul cu problem de asistenfa sociald qi Viceprimarul comunei, va aduce
indeplinire prevederile prezentei dipozilii'
Art.6.- prezentadispozilie se va comunica: Prefecturiijudefului Mureq, Agentia Judeteana
pentru prestatii Sociale Mureg qi celor interesa{i'
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