
D I S P O Z I Ţ I E 

privind încetarea ajutorului social si recuperere ajutor pentru încălzirea locuinţei 

încasat cu titlul necuvenit de către dl.  ION CRISTINEL domiciliat 

 in comuna Bărcaăneşti, sat Bărcăneşti,  nr. 195B, judeţul Prahova 

 
Având in vedere: 

- prevederile art. 20, (1), lit.  b)   din Legea  nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 35, alin . (1), lit. “b” din H.G.R. 

50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind 

venitul minim garantat.; 

- dispoziţia nr.  300 / 26.11.2019 prin care s-a dispus suspendarea ajutorului social acordat d-lui ION 

CRISTINEL , CNP 1760206150764 ca urmare a neefectuarii orelor de munca. 

- O.U.G. nr. 70/2011 privind m măsurile de protecţie socială in perioada sezonului rece, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 70/2011 aprobate prin H.G. nr. 920/2011 

privind măsurile de protecţie socială in perioada sezonului rece; 
      Văzând referatul nr. 8.253 din 06.02.2020 întocmit de compartimentul de specialitate privind 

încetarea cu data de 01.03. 2020 a  ajutorului social  acordat d-lui ION CRISTINEL, avand CNP 

1760206150764, ca urmare  a suspendării plaţii ajutorului social, iar in termen de 3 luni de la data 

suspendării plaţii nu au fost îndeplinite obligaţiile prevăzute la art. 6, alin. (2) din lege, precum si 

recuperarea sumei de 174 lei reprezentând ajutorul pentru incalzirea locuinţei încasat necuvenit pe 

lunile ianuarie – martie 2020. 

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

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

         Primarul comunei Bărcăneşti, Judeţul Prahova, emite prezenta  

DISPOZIŢIE: 

 
  Art.1. Începând cu data de 01.03.2020  încetează  plata ajutorului social, in cuantum lunar de 

564 lei pentru şase  persoane acordat d-lui ION CRISTINEL, domiciliat in satul Bărcăneşti, sat 

Bărcăneşti, nr. 195 B, comuna Bărcăneşti, judetul Prahova, avand CNP 1760206150764 , ca urmare a 

suspendării plaţii ajutorului social, iar in termen de 3 luni de la data suspendării plaţii nu au fost 

îndeplinite obligaţiile prevăzute la art. 6, alin. (2) din lege. 

  Art. 2. Începând cu aceiaşi data se consitutie debit si se recuperează pana la data de 

31.05.2020 suma de 174 lei reprezentând ajutorul pentru încalzirea locuinţei încasat cu titlul necuvenit 

pe lunile ianuarie – martie 2020. 

             Art.3.În cazul in care sunteţi nemultumit de solutţonare, dispoziţia poate fi atacată la 

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

contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare. 

  Art.4. Prezenta dispoziţie va fi comunicată AJPIS Prahova si solicitantului in termenele 

prevăzute de lege de catre persoana desemnata pentru primirea si soluţionarea cererilor de acordare a 

ajutorului social. 

PRIMAR, 

Valeriu LUPU 

 

    Contrasemneaza: 

                                                                                                    Secretar General al comunei  

         Nicoleta  Savu            

Bărcăneşti, 18.02.2020 
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