
 

 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind modificare drept 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; 

Analizând cererea d-lui Balint Constantin, înregistrată sub nr. 1 din 14.12.2020 prin care 

solicită modificarea dreptului de ajutor social, Certificatul de încadrare în grad de handicap 

accentuat al soției Balint Virginia nr.107356/09.12.2020, precum și referatul nr. 9843 din  

14.12.2020, întocmit de asistentul social, Suciu Valentina, din cadrul Compartimentului de asistență 

socială și stare civilă, prin care propune modificarea dreptului de ajutor social al familiei domnului 

Balint Constantin; 

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 - Modificarea dreptului de ajutor social pentru familia d-lui Balint Constantin, CNP 

1600503270015, începând 01.01.2021, de la suma de 442 lei/lună la suma de 177 lei/lună, pentru 4 

persoane, motivat de faptul că soția acestuia,  Balint Virginia, CNP-2770101270010, este încadrată 

în grad de handicap accentuat și primește ajutor special, lunar, în  suma de 375 lei din care suma de 

265 lei cu titlu de indemnizatie si suma de 110 lei cu titlu de buget complementar. 

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

la emitere. 

Art. 3 - Viceprimarul și asistentul social vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispozitii. 

Art. 4 - Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului  

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

Art. 5 - Secretarul comunei Bicazu Ardelean va comunica și va înainta această dispoziție 

autorităților și persoanelor interesate. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

               Avizat pentru legalitate, 

                 Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 

Nr. 267 din 21.12.2020 
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