
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind reluarea plății ajutorului social 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. VIII din O.U.G. nr. 32/2020 privind 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei 

sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială; 

Văzând cererea d-lui Buluc Gheorghiță-Fănică, înregistrată sub nr. 14 din 10.04.2020 și 

referatul viceprimarului comunei Bicazu Ardelean, înregistrat sub nr. 3713 din 15.04.2020, prin care 

propune reluarea plății ajutorului social pentru familia numitului Buluc Gheorghiță-Cosmin ca 

urmare a cererii petentului; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a), precum și a art. 196 alin. (1) 

lit. b) art. 197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

DISPUN: 

 

Art.1 - Reluarea plății ajutorul social pentru familia numitului Buluc Gheorghiță-Fănică - 

CNP 1950712271543, în cuantum de 255 lei/lună, pentru două persoane, începând cu data de 

01.05.2020,  motivat de solicitarea petentului și de efectuarea orelor de muncă în folosul comunității 

după încetarea suspendării efectuării acţiunilor şi lucrărilor de interes local prevăzute la art. 6 din 

Legea nr. 416/2001 pe perioada instituirii stării de urgență, în acord cu prevederile art. VIII din 

O.U.G. nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie 

socială. 

 Art.2 - Asistentul social va comunica prezenta dispoziţie familiei în termen de 5 zile de la 

emitere. 

Art.3 - Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului  

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare. 

Art.4 -  Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va comunica și va înainta această 

dispoziție autorităților și persoanelor interesate. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

Nr. 118 din 15.04.2020 

                Avizat pentru legalitate, 

                 Secretar General, Jolteag Gicuța 
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