ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind acordarea unui ajutor de urgență
BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean,
Având în vedere prevederile art. 28 alin. (2)-(5) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare, coroborat cu art. 41 şi 43 din Hotararea
Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum și
ale Anexei nr. 1 pct. 4 de la rubrica Situații deosebite din Hotărârea nr. 63 din 12.11.2018 a
Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean privind aprobarea situațiilor deosebite pentru
acordarea unor ajutoare de urgență, modificată prin Hotărârea nr. 17 din 17.03.2020 a Consiliului
Local al Comunei Bicazu Ardelean;
Luând în considerare:
- cererea nr. 1828 din 11.03.2021 a numitului Voaideș Viorel pentru acordarea unui ajutor
de urgență necesar pentru achitarea taxelor la medicii specialiști pentru emiterea înscrisurilor
necesare pentru dosarul medical pentru reevaluarea de Comisia de evaluare a persoanelor cu
handicap;
- raportul de specialitate nr. 1924 din 11.03.2020, întocmit de responsabilului cu activitatea
de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, care
confirmă situația socială deosebită a d-lui Voaideș Viorel, în sensul că nu are niciun sprijin,
locuiește singur și veniturile sale sunt în cuantum de de 375 lei/lună;
- certificatul de încadrare în grad de handicap accentuat nr. 104660 din 20.05.2020 eliberat
de Consiliul Județean Neamț – Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, din
cuprinsul căruia reiese că termenul de revizuire este aprile 2021;
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 – Acordarea unui ajutor de urgență, în cuantum de 300 lei, d-lui Voaideș Viorel,
domiciliat în comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț, pentru susținerea cheltuielilor ocazionate de
emiterea unor acte medicale (referat medical al medicului specialist, aviz psihologic).
Art.2 – Compartimentul Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite vor duce la îndeplinire
prezenta dispoziție.
Art.3 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr.554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.4 – (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. 38 din 12.03.2021

Avizat pentru legalitate,
Secretar General, Jolteag Gicuța

