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                                                                          D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
Referitor la: modificare cuantum ajutor social  

 
 Având în vedere: 
            - ancheta socială din data de 17.03.2020 
 - referatul nr. 724/18.03.2020 al compartimentului de specialitate; 

- prevederile art. 14, alin. 1 şi 3, art. 141, alin. 3, art. 17 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 32, art. 36 din anexa la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 7, art. 8 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- prevederile O.U.G. nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii 
de asistenţă socială,  precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016; 

    - prevederile art. 155, alin. 1, lit. c, alin. 4, lit. a din OUG nr. 57/2019, privind privind  Codul administrativ. 
în temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. a  din OUG nr. 57/2019,  privind  Codul administrativ. 

 

                                                                      P R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta                                                  

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

Art. 1. Începând cu data de 01.03.2020, se modifică cuantumul ajutorului social acordat familiei d-lui 
BOBICEANU ION CNP  cu domiciliul în comuna Şopârliţa, satul Şopârliţa, judeţul Olt, de la 
142 lei, la 255 lei lunar. 

Motivul modificării: -introducerea unui nou membru in numarul total de membri. 
 Art. 2. Pentru acordarea ajutorului social, persoanele apte de muncă din familia nominalizată la art. 1 
vor presta un număr de 22 ore. 

Art. 3. Prezenta dispoziţie se poate ataca potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la comunicare, acţiunea fiind scutită de taxă de 
timbru.  

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate la art. 1, compartimentului asistenţă 
socială din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, pentru ducere la îndeplinire, A.J.P.I.S. Olt şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 

 
               
                     P  R  I  M  A  R, 
                  Ing.  Neagu Cristinel                                                      Avizează pentru legalitate, 

                                                                                                           SECRETAR-DELEGAT 

                                                                                                                    Radu Marian  
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