ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind stabilire debit pentru beneficiar al dreptului de ajutor social
BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț,
Având în vedere prevederile 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și
completările ulterioare;
Luând în considerare Dispoziția nr. 58 din 19.04.2019 a Primarului Comunei Bicazu
Ardelean, Tabelul nominal privind persoanele apte de muncă în familia beneficiară de ajutor social
care au încheiat un contract, comunicat de AJPIS și înregistrat la Primăria Comunei Bicazu Ardelean
sub nr. 524 din 22.01.2021, precum și Adresa nr. 50 din 01.02.2021 a Multiservice G & G SRL,
înregistrat la Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 623 din 27.01.2021 privind veniturile
realizate de d-nul Ienci Simion Ionut, în perioada octombrie - decembrie 2020;
Analizând referatul nr. 967 din 09.02.2021 al responsabilului cu asistența socială din
aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, conform căruia se impune stabilirea
în sarcina d-lui Ienci Simion a unui debit în cuantum de 514 lei reprezentând ajutor social încasat
necuvenit în perioada octombrie - decembrie 2020, motivat de faptul că fiul acestuia, Ienci Simion
Ionut, a realizat venituri perioada octombrie - decembrie 2020;
În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a), precum și a art. 196 alin. (1)
lit. b) art. 197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
DISPUN:
Art. 1 – (1) Se stabilește debitul în sumă de 514 lei în sarcina d-lui Ienci Simion, CNP 1650824274800, beneficiar de ajutor social, reprezentând ajutor social încasat necuvenit în perioada
octombrie - decembrie 2020.
(2) Recuperarea debitului se face conform art. 21 din Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, modificată și completată.
Art. 2 – Responsabilul cu asistenta socială, Compartimentul Contabilitate Financiar Taxe și
Impozite din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bicazu Ardelean vor aduce la
îndeplinire prezenta dispoziție.
Art. 3 – Responsabilul cu asistenta socială va comunica prezenta dispoziţie familiei, în
termen de 5 zile de la emitere.
Art. 4 – Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare.
Art. 5 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea
prezentei dispoziții autorităţilor şi persoanelor interesate.
(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă,
Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea prezentei dispoziții
în Monitorul Oficial Local pe site-ul https://comunabicazuardelean.ro/dispozitiile-primarului-2/.
PRIMAR,
Bîrsan Constantin Ioan
Nr. 17 din 10.02.2021

Avizat pentru legalitate,
Secretar General, Jolteag Gicuța

