
 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A    B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R  

 

Nr.87/26.02.2020 

P R O I E C T   de    D I S P O Z I T I E 

privind acordarea ajutorului social începând cu data de 01.03.2020   

d-lui  DOBRE DUMITRU din comună Bărcăneşti, sat  Tătărani, nr. 575, jud. Prahova 

 

 

                                

Văzând cererea nr. 2/ 25.02.2020  adresată de dl.  DOBRE DUMITRU domiciliat  în comuna 

Bărcăneşti, satul Tătărani, nr. 575, judeţul Prahova, prin care solicită acordarea de ajutor social,  

ancheta socială efectuată la data de 26.02.2020  şi referatul nr. 9456 /26.02.2020   întocmit de SPAS 

Bărcăneşti prin care se propune acordarea ajutorului  social d-lui Dobre Dumitru începând cu data de 

01.03.2020; 

           Având în vedere prevederile art. 12 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art 15 şi. 24 din  H.G.R. 50/2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim 

garantat., cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.  155  alin. (1), lit. d) coroborat cu alin. (5), lit. a ) şi art. 196, alin. (1), lit.  b) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, emite prezenta  

DISPOZITIE: 

 

 

  Art. 1. Începând cu data de 01.03.2020 se acorda d-lui   DOBRE DUMITRU,  având CNP 

1541202293131,  domiciliat  în comuna Bărcăneşti, sat Tătărani,  nr. 575, ajutor social în cuantum 

lunar de 142 lei, pentru o persoană .  

             Art.2. În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionare, dispoziţia poate fi atacată la 

Tribunalul Prahova, în termen de 30 zile de la comunicare, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 3. Prezenţa dispoziţie va fi comunicată AJPIS Prahova şi solicitantului în termenele 

prevăzute de lege de către persoana desemnată pentru primirea şi soluţionarea cererilor de acordare a 

ajutorului social.  

 

 

P R I M A R, 

Valeriu  Lupu 

 

 

 

Avizat pentru legalitate: 

Secretar General al comunei 

        Nicoleta  Savu 

 

 
 

 


