
    
R O M Â N I A 

JUDEȚUL VÂLCEA 
COMUNA ȘIRINEASA 

-P R I M A R- 

D I S P O Z I Ț I A  nr.101  
          Privitor la: - acordare de ajutor social reprezentantului familiei VLĂDUȚ 
GHEORGHE, C.N.P. ___________, începând cu data de 01.08.2022; 
 

Primarul comunei Șirineasa, județul Vâlcea; 
Având în vedere referatul nr.3933 din 29.07.2022, întocmit de compartimentul 

asistentă socială  din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care se propune 
acordărea ajutorului social reprezentantului familiei VLĂDUȚ GHEORGHE, C.N.P. 
___________, începând cu 01.08.2022; 

În conformitate cu dispozițiile 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, art. 12, alin.2, art. 131, art. 17 și art. 30 din 
Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu completările și modificările ulterioare 
si art. 1, art. 12, art. 15, art. 24 și art. 36 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 
50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat și a art. III alin. (3) din O.U.G. nr.42/2013,  
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum 
şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 

În temeiul dispozițiilor art.196 alin.1,lit.b, din Codul administrativ,cu modificările și 
completările ulterioare; 

          Emite următoarea: 
D I S P O Z I Ț I E  

Art.1.-Se acordă ajutorul social începând cu data de 01.08.2022, pentru reprezentantul 
familiei Vlăduț Gheorghe, conform tabelului: 

Nr. 
cerere 

Nume / prenume 
titular 

CNP Număr 
pers. 

Localitate Cuantum  Nr. ore 

29/ 
25.07.2022 

VLĂDUȚ 
GHEORGHE 

___________ 1 Șirineasa 149 10 

        Art.2.- În caz de nemulțumire, dispoziția poate fi contestată la Primăria comunei 
Șirineasa, județul Vâlcea, în termen de 30 zile  de la comunicare, iar dacă persoana este 
nemulțumită de soluționarea contestației, dispoziția poate fi atacată în termen de 30 zile de la 
comunicarea soluționării contestației, la Tribunalul județean Vâlcea, ca instantă de 
Contencios Administrativ, potrivit Legii nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ. 

Art.3.-Prezenta dispoziție va fi dusă la îndeplinire de compartimentul asistență socială 
care o va comunica până pe data de 5 a lunii următoare Directorului Agenției Județene pentru 
Prestații Sociale Vâlcea și reprezentantului familiei Vlăduț Gheorghe, iar   secretarul general 
al comunei o va comunica Instituției Prefectului  județul Vâlcea, pentru controlul de 
legalitate. 

                 
  ȘIRINEASA, 01august 2022 

                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate,           
           Primar,                                                                   Secretar general al comunei,  
 
     Ion STREINU                                                                jurist Paul Gh.POPESCU 
 
Tehn.red.-P.G.P.; Nr.ex.- 4; 


