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DISPOZITE  

 
privind acordarea ajutorului social 

pentru familia numitului/ei BOKOR IMRE 
 
 Având in vedere raportul de specialitate nr 648 din 23.11.2022 întocmit de doamna 
PRIALA FLORICA salariata cu atributii de asistenta sociala, prin care propune ca dosarul 
numitului/ei BOKOR IMRE cu domiciliul in sat CEISOARA, nr  sa fie pus in plata incepand cu 
data de  01.12.2022, conform cererii nr 66/16.11.2022,  
 Având in vedere ancheta sociala prin care se propune stabilirea ajutorului social lunar  in 
suma de 149  lei, asa cum rezulta din fisa de calcul, 
 Avand in vedere dispozitiile art.14 ,alin 1 din Legea nr.292/2011 a asistentei sociale,  
 Având in vedere dispoziţiile art.1 si art 4, alin 1,lit a, din Legea nr.416/2001 privind  
venitul minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare,  cat si art 24 alin.1 si 2 din H.G 
nr 50/2011pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 
privind venitul minim garantat                                                                                  

 Având în vedere prevederile art 157, art. 196 alin. (1) lit. ”b” , precum şi art. 155 alin. (1) 
lit. “a”, din OUG nr. 57 / 2019 din Codul Administrativ, 
 Primarul comunei Ceica, 
 
                                                          DISPUNE: 
 Art.1. Cu începere de la data de 01.12.2022 se stabileste pentru familia numitului/ei 
BOKOR IMRE, avand CNP.- cu domiciliul in comuna Ceica, sat CORBESTI, nr - un ajutor 
social lunar in suma de 149 lei, conform fisei de calcul anexate care face parte integranta din 
prezenta dispoziţie si se anexează. 
 Art.2. Titularul ajutorului social este obligat ca in termen de 30 de zile sa anunţe orice 
modificare privind veniturile familiei si numărul persoanelor ce stau la baza de calcul a 
ajutorului social. 
 Art.3. Dosarul privind acordarea ajutorului social va fi revizuit din oficiu din 3 in 3 luni, 
stabilindu-se după caz masuri de menţinere , modificare sau suspendare a ajutorului social. 
 Art.4.Prezenta dispoziţie se comunica cu : 
 - Institutia Prefectului Judetului Bihor 
 - A.J.P.S.BIHOR 
          -Titularul dosarului 
 -Dosar    
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