ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A nr. 71
din 30 septembrie 2021

privind aprobarea plăţii ajutorului social
pt. D-l/d-na GABOR RUPERT
Primarul comunei Vărgata;
Având in vedere cererea înregistrată sub nr. 2/20 septembrie 2021, prin care titularul :
GABOR RUPERT, domiciliat în com. Vărgata, sat Valea, nr. 209, jud. Mureş, solicită
acordarea ajutorului social; văzând actele dosarului individual, fişa de calcul, şi propunerea din
ancheta socială ;
În conformitate cu prevederile art.12 şi art.14 alin. (1), (3) din Legea nr. 416/2001, cu
privire la venitul minim garantat, modificată şi completată de prin OUG nr. 93/2016 din 8
decembrie 2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de
asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016;
În conformitate cu prevederile din HGR nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. ,,b” din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, privind Codul
Administrativ al României

dispune
Art. 1.- Începând cu data de 1 octombrie 2021 se aprobă plata ajutorului social
în cuantum de 255 lei/lună - 051 ISR- pentru familia d-lui GABOR RUPERT, cu
CNP: .............................. domiciliat în ..............................., jud. Mureş.
Art. 2.- Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de
muncă din familia beneficiară va efectua 19 de ore lunar la solicitarea primarului, acţiuni sau
lucrări de interes local.
Art. 3.- Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice primarului, în scris, orice
modificare privind domiciliu, veniturile realizate şi numărul membrilor familiei, în termen de
15 zile de la data la care a avut loc modificarea.
Art.4. -Dispozitia primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea,
incetarea drepturilor prevazute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum si
deciziile corespunzatoare ale directorului executiv, inclusiv cele de recuperare a sumelor incasate
necuvenit, se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare
Art. 5 . Consilirul cu problem de asistenţa socială şi Viceprimarul comunei, va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei dipoziţii.
Art.6.- Prezenta dispoziţie se va comunica: Prefecturii judeţului Mureş, Agentia Judeteana
pentru Prestatii Sociale Mureş şi celor interesaţi.
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