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Din 16-07-2018.

PrimarAvizat pentru legalitate
Secretar

Szabo Ioan ^;Grapini Emil

entru Control
iar preventiv

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă în luna iulie 2018 pentruunnr.de 4 beneficiari
din corn. Şanţ:

Szabo Ioan  primarul comunei Şanţ.
Având în vedere ;- referatul secretarului comunei Şanţ înregistrat sub nr. 3116 din 16-

07-2018 prin care se propune acordarea de ajutoare de urgenţă sub formă de bani pentru unele
familii nevoiaşe din comun Şanţ;

-cererile persoanelor înscrise în Anexa nr. 1 şi anchetele sociale întoc
mite la domiciliul acestora;

-anchetele sociale întocmite la domiciliul persoanelor solicitante,
-prevederile H. G. României nr. 57/30-01-2012 de modificare a HGR

nr. 50/2011, a HGR nr. 52/2011 şi a HGR nr. 38/2011 pentru modificarea şi completarea Nor
melor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

-Hotărârea Consiliului local al corn. Şanţ cu nr. 13 din 30-03-2012
privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutorului de urgenţă în conformitate cu Legea
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

-Dispoziţia primarului corn. Şanţ cu nr. 1/2002 privind stabilirea per
soanei responsabile cu primirea şi soluţionarea cererilor de ajutor social depuse în baza Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat,

-prevederile H.C. local Şanţ cu nr. 10 din 13-02-2018 privind apro
barea bugetului local al Comunei Şanţ pe anul 2018.

In temeiul dispoziţiilor art. 63 alin. 4 lit. a şi art. 71 alin. 1 din Legea nr. 215/ 2001 privind

administraţia publică locală,

DISPUN

Art. 1. Se aprobă acordarea ajutorului de urgenţă pentru persoanele nominalizate în Anexa
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează biroul financiar conta
bil şi asistenta socială din cadrul Primăriei comunei Şanţ.

Art. 3. Prezenta dispoziţie poate fi atacată cu plângere prealabilă la Primăria comunei Şanţ, în
termen de 30 zile de la comunicare în condiţiile Legii nr. 554/ 2004 privind contenciosul admi
nistrativ cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică cu;- serviciul contabilitate şi asistenţă socială din
cadrul Primăriei corn. Şanţ, persoanele nominalizate în anexa nr. 1 la prezenta, şi Instituţia Pre
fectului judeţul Bistriţa-Năsăud în termen de 5 zile de la adoptare, prin grija secretarului.

DISPOZIŢIE

România
Jud. Bistriţa-Năsăud
Comuna Şanţ
Primar


