
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIE 
privind acordare ajutor de înmormântare 

 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere : 
- prevederile art. 28 alin. (4), (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificarile şi completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 41 şi 43 din Hotararea 
Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Văzând cererea nr. 668 din 03.02.2020 numitului Voiadeș Negustor Gheorghe pentru 
acordarea unui ajutor de înmormântare, certificatul de deces seria D.10 nr. 947257 din 30.01.2020 
pentru defuncta, Voaideș Negustor Maria, soția solicitantului ajutorului de înmormântare, raportul 
de specialitate nr.669  din 03.02.2020 întocmit de asistentul social din cadrul SPAS din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean și documentele justificative de cheltuieli, 
reprezentând factura seria A nr. 58291 din 31.01.2020, achitată cu bon fiscal nr. 006281 din 
31.01.2020, în valoare  de 1230 lei, și factura nr. 000768 din 28.01.2020, achitată conform 
chitantei nr. 000523 din 28.01.2020, în valoare de 411 lei ; 

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 – Acordarea unui ajutor de înmormântare, în cuantum de 1.000 lei, d-lui Voiadeș 
Negustor Gheorghe, domiciliat în comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț, ca urmare a decesului 
soției sale, Voaideș Negustoru Maria, înregistrat la data de 29.01.2020, conform certificatului de 
deces seria D.10 nr. 947257 din 30.01.2020, deoarece familia era beneficiară de ajutor social. 

Art.2  – Contabilul și casierul vor duce la îndeplinire prezenta dispoziție. 
Art.3 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr.554/2004 a contenciosului 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
Art.4 – Secretarul comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica prezenta  dispoziţie 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

PRIMAR,  
Bîrsan Constantin Ioan 

 
 

Nr. 75 din 25.02.2020 
                            Avizat pentru legalitate, 

                          Secretar General, Jolteag Gicuța 
 


