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MANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA DRAGANESTI
PRIMAR
DISPOZITIA
Nr.29 din 31.01.2019
privind reluarea platii ajutorului social
al domnului DIACONU DUMITRUincepand
cu luna IANUARIE 2019
Nechifor Ion -Primarul - primar al comunei Draganesti, judetul Neamt;
In temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) si ce1e ale art. 115 alin. (1) lit. a), coroborate cu cele ale art.
57 alin. (2) din Legea adrninistratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, eu modificarile si
completarile ulterioare,
In aplicarea temeiurilor juridice prevazute de dispozitiile:
a) art. 7 ~i art. 8 din Legea asistentei soeiale m.292/2011,
b) art. 12 art. 131 alin. (1) si alin. (3) si art. 17 alin. (1) si alin. (2 si art. 36 alin. (1) din
Legea nr. 41612001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare,
e) art. 24, art. 36 alin. (10) ~i alin. (2), art. 52 si art. 57 din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea
Guvemului nr. 50/2011,
Analizand cererea pentru acordarea ajutorului social, inregistrata sub nr. 5/2018, a domnului
DIACONU DUMITRU CNP:
omiciliat in comuna Draganesti, satul Ortasti,
judetul Neamt.

DISPUN:
Art.1.- (1) Incepand cu luna ianuarie 2019, se reia plata ajutorului social in cuantum de 299 lei,
suspendata prin dispozitia primarului comunei nr. 108 din 31.10.2018 al domnului DIA CONU

DUMITRUCNP:
Art.2.- Titularul ajutorului social mentionat la art. 1 are obligatia sa comunice primarului, in
scris, orice modificare intervenita cu privire la domiciliul, veniturile si la numarul membrilor familiei,
in termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta;
"
Art.3.- Prezenta dispozitie se poate ataea, la Tribunalul Judetean Neamt, potrivit Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4- Secretarul eomunei va comunica ,in copie, prezenta dispozitie , autoritatilor si persoanelor
interesate.
Avizeaza pentru legalitate,
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