
 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 
PRIMAR 

 
DISPOZIŢIE 

privind suspendarea dreptului de ajutor social  
 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, 
Având în vedere prevederile 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Văzând  referatul comun nr. 402 din 22.01.2020 al viceprimarului comunei și asistentului 

social din cadrul Compartimentului SPAS din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu 
Ardelean, privind propunerile pentru suspendarea dreptului de ajutor social al d-lui Gheț  
Gheorghiță-Cosmin deoarece nu a efectuat orele de muncă în folosul comunității și, în consecință, 
pentru încetarea dreptului de ajutor de încălzire și stabilirea în sarcina acestuia a unui un debit în 
sumă de 116 lei, reprezentând ajutor de încălzire încasat necuvenit în perioada februarie - martie 
2020; 

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- (1) Începând cu data de 01.02.2020, se suspendă dreptul de ajutor social pentru 

familia d-lui Gheț  Gheorghiță-Cosmin - CNP  1990323271541, pentru o perioadă de 3 luni. 
(2) Începând cu data de 01.02.2020, încetează dreptul de ajutor de încălzire motivat de faptul 

că d-nul Gheț  Gheorghiță-Cosmin nu a efectuat orele de muncă în folosul comunițății. 
Art. 2 - (1) Se stabilește debitul în sumă de 116 lei în sarcina d-lui Gheți Gheorghiță-Cosmin, 

beneficiar de ajutor social. 
(2) Recuperarea debitului se face de către Compartimentul Contabilitate Financiar Taxe și 

Impozite din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bicazu Ardelean. 
Art.3 - Viceprimarul, asistentul social Compartimentul Contabilitate Financiar Taxe și 

Impozite din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bicazu Ardelean vor aduce la 
îndeplinire prezenta dispoziție. 
 Art.4 - Asistentul social va comunica prezenta dispoziţie familiei, în termen de 5 zile de la 
emitere. 

Art.5 - Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului  
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare. 

Art.6 -  Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va comunica și va înainta această 
dispoziție autorităților și persoanelor interesate. 

 
PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 
 

 
Nr. 21 din 28.01.2020 

                Avizat pentru legalitate, 
                 Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 


