
         ROMĂNIA 

   JUDEȚUL BOTOSANI 

 COMUNA VORONA 

            PRIMAR 

 

DISPOZITIE 

privind încetarea  acordării  ajutorului social                                                         

 

 

        Primarul comunei Vorona , judetul Botosani , în exercitarea atribuțiilor de autoritate publică,  

           Analizând referatul d-nei Catana Gianina, cu atributii de serviciu pentru implementarea 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat completata si modificata de Legea 

276/2010, inregistrat la nr.4143 din 28.04.2020 prin care arata ca domnul Stirbu Constantin nu mai 

indeplineste conditiile prevazute in actele normative pentru a beneficia de ajutor social ; 

În baza prevederilor art. 20 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat completată și 

modificată de Legea 276/2010, precum și a art. 35 alin (1) litera a) și  alin. (2), din H.G. nr. 50/2011 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii ; 

            În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență privind Codul Administrativ           

nr. 57/2019. 

 

 

DISPUNE: 

 

 
            Art.1. Se aproba încetarea ajutorului social începând cu data de 01.05.2020 pentru domnul 

Stirbu Constantin,CNP: xxxxxxxxxxxxx din satul Joldești,  comuna Vorona, județul Botoșani. 

 Art.2.Motivul încetării acordării ajutorului social : d-l Stirbu Constantin  a decedat pe data de 

25.04.2020 conform certificatului  de deces nr. 22 din 27.04.2020. 

    Art.3. Prezenta dispoziție poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare  la Primarul 

Comunei Vorona. 

 Art.4. Persoana nemulţumită de soluţionarea contestaţiei,  poate ataca prezenta  dispoziție la 

Tribunalul Botoșani, potrivit prevederile Legii contenciosului administrativ. 

    Art.5.Cu ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei dispoziții se împuternicește 

Compartimentul de Asistență Socială. 
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        Primarul comunei Vorona , judetul Botosani , în exercitarea atribuțiilor de autoritate publică,  

           Analizând referatul d-nei Catana Gianina, cu atributii de serviciu pentru implementarea 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat completata si modificata de Legea 

276/2010, inregistrat la nr.4142 din 28.04.2020 prin care arata ca domnul Miron Dumitru nu mai 

indeplineste conditiile prevazute in actele normative pentru a beneficia de ajutor social ; 

În baza prevederilor art. 20 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat completată și 

modificată de Legea 276/2010, precum și a art. 35 alin (1) litera a) și  alin. (2), din H.G. nr. 50/2011 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii ; 

            În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență privind Codul Administrativ           

nr. 57/2019. 

 

 

DISPUNE: 

 

 
            Art.1. Se aproba încetarea ajutorului social începând cu data de 01.05.2020 pentru domnul 

Miron Dumitru, CNP: xxxxxxxxxxxxx  din satul Vorona Teodoru, comuna Vorona, județul Botoșani. 

 Art.2.Motivul încetării acordării ajutorului social : depăsește plafonul prevăzut de lege,            

d-l Miron Dumitru primește indemnizatie pentru gradul accentuat de handicap. 

    Art.3.Prezenta dispoziție poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare  la Primarul 

Comunei Vorona. 

 Art.4. Persoana nemulţumită de soluţionarea contestaţiei,  poate ataca prezenta  dispoziție la 

Tribunalul Botoșani, potrivit prevederile Legii contenciosului administrativ. 

    Art.5.Cu ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei dispoziții se împuternicește 

Compartimentul de Asistență Socială. 
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