
ROMANIA 
JUDEŢUL TULCEA 
COMUNA SOMOVA 

PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.

Privind acordarea dreptului la ajutor social si a cuantumului acestuia

Pentru IOM €TlA

COSOVEI NICOLAE , primarul comunei Somova ,jud.Tulcea

Având in vedere prevederile art. 5 si art. 12 din Legea nr. 416/2001,actualizata, privind venitul minim 
garantat;

Având in vedere prevederile art.15,18 si a art.24 din H.G. nr.50 /2011,actualizata, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Având in vedere fisa de calcul întocmită in urma efectuării anchetei sociale pentru stabilirea venitului 
net lunar si al nivelului lunar al venitului minim garantat;

Având in vedere prevederile O.U.G. nr.25/2015 pentru modificarea art .8 din.Legea nr.416/2001 privind 
venitul minim g aran ta t, cu modificările si completările ulterioare

Având in vedere cererea domnului/ 7 - > W  AlftfOOfjE /O M C ^omiciliat in satul . f n  M  O \/4- 
,comuna Somova Judeţul Tulcea , inregistrata la numărul fţQ.âS. W /f  p rin care solicita acordarea 
ajutorului social;

In tem eiul art.68 alin .l si art.115 alin(l) lit "a" din Legea nr.215/2001 -  Legea administraţiei publice 
locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

D I S P U N  :

A rt 1 Se stabileste dreptul la ajutor social, incepand cu luna lh/̂ JFr âOl p_________
d-lui(d-nei) PO f^O lE- (O U ^U -____________ CNP ^\OQO(j>lGOO  (j>

cu domiciliul in sat ĉ ofYNCW A com. Somova, jud. Tulcea, compusă din următorii beneficiari
__ ţ Ţ Î T u L F- (OM^LA- - C n P- .^  < o£o£ 3f  oo f 5________

p, Q jQ fiu  - /hoL&OVjeftMu -Q-Mp-603 i o 00T 0______
3 .  Q O P f C - -  y/Tfei'UGA -flUSX. A-A/ - ___f  ( £  O __________

-  ţ'Ah o m A n J i r ^ g r __________

A rt 2 Cuantumul ajutorului social acordat ,in baza fisei de calcul va fi de_ /}5<Ş lei;
Art .3 Titularul ajutorului social are obligaţia sa comunice primarului, in scris orice modificare cu privire la 

domiciliu,venituri ,si a nr. membrilor familiei, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea;
Art.4 Dupa stabilirea dreptului la ajutor social,titularul ajutorului social are obligaţia de a depune din 3 in 3 

luni ,1a Primaria Somova o declaraţie pe propria răspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de 
membrii acesteia ,insotita de o adeverinţa eliberata de autoritatea competenta cu privire la veniturile realizate 
supuse impozitului pe venit;

Art.5 Persoanele apte de munca au obligaţia sa dovedeasca cu acte la fiecare trei luni ,ca îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea 416/2001;

Art. 6 Plata ajutorului social se asigura de Agenţia Judeteana de Prestatii Sociale Tulcea;
A rt 7 Prezenta dispoziţie se comunica, in copie autoritatilor si persoanelor interesate pentru aducerea la 

indeplinire a prevederilor sale.


