ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind acordare drept 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 cererea d-lui Sălimon Vasile Simion, înregistrată sub nr. 50 din
30.03.2021, prin care solicită acordarea ajutorului social și referatul nr. 2750 din 30.03.2021 al
responsabilului cu activitatea de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului, prin care
propune acordarea dreptului de ajutor social familiei d-lui Sălimon Vasile Simion;
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, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUN:
Art. 1 - Începând cu data de 01.04.2021, se acordă ajutorul social, în cuantum de 142
lei/lună, pentru o persoană, d-lui Sălimon Vasile Simion, CNP - 1700506270011.
Art. 2 - Persoana desemnată de primar pentru efectuarea orelor de muncă în folosul
comunității este titularul dosarului, Sălimon Vasile Simion.
Art. 3 – Persoana desemnată prin dispozitia primarului, responsabilului cu problemele de
asistență social și Compartimentul Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite din aparatul de
specialitate al primarului Comunei Bicazu Ardelean vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziție.
Art. 4 - Responsabilul cu activitatea de asistență socială va comunica prezenta dispoziţie
familiei, în termen de 5 zile de la emitere.
Art. 5 - Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare.
Art. 6 – (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
Avizat pentru legalitate,
Secretar General, Jolteag Gicuța

Nr. 50 din 31.03.2021

