
ROMÂNIA 
JUDEXULăGIURGIU 

PRIMARULăCOMUNEIăS;B;RENI 
DISPOZIŢIE 

cu privire la acordarea unor drepturi de asistenta sociala (ajutor social) pentru 
d-nul / d-na BURTESCU RODICA   

          PRIMARUL COMUNEI S;B;RENI,ăJUDEXULăGIURGIU 
 Având în vedere: 
-        Cererea- declaraYieăpeăpropriaăr<spundereăpentruăacordareaăunorădrepturiădeăasistenY< 
social<,ăadresata de d-l / d-na Burtescu Rodica si înregistrat<ăsubănrăă. 1 / 29.01.2020 prin care solicita 
acordarea de ajutor social;, 
-       Ancheta sociala pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala si fisa de calcul; 
-       Referatul compartimentului de specialitate inreg. sub nr. 514 / 31.01.2020 
-       Prevederile art. 2, alin. 7 art. 3, art. 10-12  din Legea nr.416/2001 -  – privind venitul  
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-       Prevedrile HG nr. 559 din 4 august 2017 pentruămodificareaăşiăcompletareaăNormelor  
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate 
prin Hot<râreaăGuvernuluiănr.ă50/2011,ăaăNormelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
277/2010ăprivindăalocaYiaăpentruăsusYinereaăfamiliei,ăaprobateăprinăHot<râreaăGuvernuluiănr.ă38/2011,ă
şiă aă Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanYeiă deă urgenY<ă aă Guvernuluiă nr.ă
70/2011ă privindă m<surileă deă protecYieă social<ă înă perioadaă sezonuluiă rece,ă aprobateă prină Hot<râreaă
Guvernului nr. 920/2011. 
-      Prevederile art. 155, alin. (2) lit a din OUG 57 /2019 - privind Codul administrativ. 
-      Inătemeiulăart.ă196,ăalin.ă(1)ălităbădinăacelașiăCodăadministrativ,ăemiteăurmatoarea: 

DISPOZIŢIE 
ART. 1. – Incepand cu luna Februarie 2020 , se acorda ajutor social in cuantum de  142 lei lunar, d-
nei / d-lui Burtescu Rodica  din comuna Sabareni, judetul Giurgiu. 
ART. 2. – Beneficiarul ajutorului social, are obligatia de a efectua un nr. de ___-__ore, echivalentul a 
__-___ zile la actiuni si lucrari de interes local. 
ART. 3.  – Orice modificare intervenita, cu privire la venituri sau numarul membrilor de familie, va fi 
comunicata in termen de 15 zile. 
ART. 4. – Neindeplinirea obligatiilor prevazute la  art. 2 si 3 din prezenta dispozitie va duce la 
suspendarea ajutorului social. 
ART. 5.    –  Plata ajutorului social se face prin mandat postal 
ART. 6.  –  Secretarul comunei va duce la indeplinire prezenta dispozitie prin comunicarea persoanei 
in cauza si A.J.P.I.S. Giurgiu. 
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