
 

 

D I S P O Z I Ț I E 
privind acordarea de ajutor social pentru d-na NICOLAE  LOREDANA,   

 domiciliată în comuna Bărcăneşti, sat  Bărcăneşti, nr.442, judeţul Prahova 

 

                                

Văzând cererea nr. 3/ 05.03.2020  adresată de d-na  Nicolae  Loredana domiciliată în comuna 

Bărcăneşti, satul Bărcăneşti, nr. 442, judeţul Prahova, prin care solicită acordarea de ajutor social,  ancheta 

sociala efectuata la data de 09.03.2020  si referatul nr. 10198 din 09.03.2020   întocmit de SPAS Bărcăneşti 

prin care se propune acordarea ajutorului social d-nei Nicolae Loredana în cuantum lunar de 673 lei, pentru 

nouă persoane. 

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

modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art 15 si 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 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, emite prezenta  

DISPOZIŢIE: 
 

Art.1.  Începând  cu data de  01.04.2020  se acordă d-nei  NICOLAE LOREDANA,  CNP 

2851203471337,  domiciliată  în comuna Bărcăneşti, sat Bărcăneşti,  nr. 442,  județul Prahova , ajutor 

social in cuantum lunar de 673 lei pentru nouă persoane.  

           Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la Tribunalul Prahova- Sectia a-II-a Civila, de 

Contencios Administrativ si Fiscal - Ploiesti, , în termen de 30 zile de la comunicare , potrivit Legii 

nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

de lege de către persoană desemnată pentru primirea şi soluţionarea cererilor de acordare a ajutorului 

social.  

 

P R I M A R, 

Valeriu  Lupu 

 

                        Contrasemnează: 

                                                  Secretar general al comunei 

                           Nicoleta  Savu 

 

 Barcanesti, 10.03.2020 
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