ROM ANI A
JUDEŢUL S I B I U
COMUNA BRUIU
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 46/2016
privind acordarea dreptului la ajutor social d-lui Cazan Sorin, începând cu data de
01.06.2016

Primarul comunei Bruiu,
Având în vedere cererea şi declaraţia pe propria răspundere nr.5/26.05.2016 a d-lui
Cazan Sorin, cu domiciliul in comuna Bruiu, sat Bruiu, nr. 147, judeţul Sibiu,
pentru acordarea
ajutorului social, ancheta socială şi fişa de calcul din care rezultă că, îndeplineşte condiţiile privind
acordarea ajutorului social, precum si referatul nr. 1340/30.05.2016 intocmit de către persoana
delegata cu atribuţii de asistenta sociala
In conformitate cu dispoziţiile art. 1, alin. (2), art. 9, art. 10 alin. (1), art. 12, alin. 1-5,
din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,
si ale art.24 din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si
completările ulterioare,
In temeiul dispoziţiilor art. 63, alin. (1), lit.e), art.68 alin.(l), art.115, alin. (1), lit.a) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata,
DISPUNE:
Art.l. Acordarea dreptului la ajutor social în cuantum de 142 lei/lună, domnului Cazan Sorin,
domiciliat in sat Bruiu, nr. 147, comuna Bruiu, judeţul Sibiu, avand CNP, începând cu data
de 01.06.2016.
Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică Agenţiei Judeţeane de Prestaţii Sociale Sibiu, care asigură plata
drepturilor prevăzute la a rt.l.
Art.3. Prezenta dispoziţia poate fi atacată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Art.4. îndeplinirea prezentei dispoziţii revine secretarului comunei Bruiu si persoanei cu atribuţii de
asistenta sociala din cadrul Primăriei comunei Bruiu.
Emisa in Bruiu la data 09.06.2016.

AVIZAT,
SECRETAR,
Gherghel Viorica

PRIMAR,
Berghe» Ioan

(

Oj jmaggOgl \B* \\

DIFUZAT : I ex. Instituţia Prefectului - Judeţul Sie®
1 ex. Dosar Dispoziţii; ' f p - ' ! / / ţ
//
1 ex. AJPIS Sibiu
//

1 ex. Dosar titular

'O c O ^ ’

