ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
PRIMARUL
COMUNEI TULGHEŞ

DISPOZIŢIA

nr. 1 din 06 ianuarie 2020
privind efectuarea anchetelor sociale la beneficiarii de ajutor social şi
la beneficiarii alocaţiei pentru susţinerea familiei„
Primarul comunei Tulgheş, judeţul Harghita,
Având în vedere prevederile art.9, art.12 şi art.26 din Legea nr.292/2011 a asistenţei
sociale,
În conformitate cu prevederile art.14^1 alin.(3) din Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, articol potrivit căruia “în vederea

urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul
social, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni
sau ori de câte ori este nevoie”,

Ţinând seama de Normele metodologice de aplicare a a prevederilor Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50 din 19
ianuarie 2011, norme actualizate,
Conform art.25 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 277 din 24 decembrie 2010, privind alocaţia
pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de Normele metodologice de aplicare a Legii nr.277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.38/2011, norme
actualizate,
Văzând dosarele de ajutor social şi dosarele pentru acordarea dreptului la alocaţia
pentru susţinerea familiei aflate în evidenţă,
Cu respectarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice şi
organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii emise de primarul comunei
Tulgheş, aprobat cu Dispoziţia primarului comunei Tulgheş nr.94/2013,
Analizând prevederile art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) şi c),şi ale art.196 alin.(1) lit.b)
din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019,

DIS PUNE:
Art.1. (1) Doamna Ionaş Viorica, referent de specialitate în cadrul Compartimentului
asistenţă socială şi protecţia copilului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, până
la data de 15 februarie 2020, va efectua şi întocmi anchetele sociale la toţi beneficiarii de
ajutor social şi beneficiarii alocaţiei pentru susţinerea familiei aflaţi în evidenţă la data
prezentei, în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a beneficiilor de asistenţă
socială.
(2) În situaţia în care beneficiarii de alocaţie sunt şi beneficiari ai ajutorului social
prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, anchetasocială se
efectuează o singură dată, pentru ambele beneficii de asistenţă socială acordate
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(3) În cazul în care se constată situaţii ce conduc la modificarea cuantumului
sau la încetarea dreptului la ajutor social sau alocaţia pentru susţinerea familiei, se
vor emite dispoziţii noi în acest sens.
Art.2.- Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul
Harghita şi Compartimentului asistenţă socială şi protecţia copilului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Tulgheş.

Primarul comunei Tulgheş,
Vancu Marcel

Contrasemnează pentru legalitat
secretar general UAT,
Zaharia Constantin

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 1 / 2020
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Semnarea dispoziției )
2
____/____2020
2
Comunicarea către prefectul județului )
3+4
____/____2020
3
Aducerea la cunoștință publică )
3+4
____/____2020
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
____/____2020
Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după caz
5
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor
administrative emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;
2)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului comunei prefectului
în cel mult 10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)
art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija
secretarului general al comunei.”;
4)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează
se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
5)
art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință
publică.”;
6)
art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către
persoanele cărora li se adresează.”
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