
Nr. 180 /25.06.2020 

P R O I E C T   DE    D I S P O Z I Ţ I E 

privind  incetarea ajutorului social si recuperarea sumelor reprezentând ajutorului social și a ajutorul pentru 

încălzirea locuinței încasate cu titlul necuvenit de catre d-na MATEI ELENA 

domiciliată în comuna Bărcănești, satul Bărcănești, nr. 196 

 

Avand in vedere: 

-  prevederile art. 20, (1), lit. “ a”  si art.21 din Legea  nr. 416/2001 privind venitul minim 

 garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 35, alin . (1), lit. “a” si art.36 

din H.G.R. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 

privind venitul minim garantat; 

- O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu 

 modificarile si completarile ulterioare; 

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

privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece; 

  Văzând adresa nr. A 38643 / 24.06.2020  emisă de Casa Județeană de Pensii Prahova din 

care reiese că dl. MATEI FLORIN, având CNP 1690327293136, membru în familia d-nei MATEI ELENA, 

titulara de ajutor social in cuantum de 255 lei/lunar pentru două persoane, beneficiază de pensie începând cu 

data de 29.11.2019 si referatul nr.15.244 din 25.06.2020 intocmit de Serviciul Public de Asistenta Sociala din 

cadrul Primariei comunei Barcanesti- Prahova privind incetarea ajutorului social si recuperarea sumei de 

1.785  lei ( 255 lei x 7 luni)  reprezentand ajutor social incasat cu titlu necuvenit in perioada decembrie 2019, 

ianuarie – iunie 2020 de catre d-na MATEI ELENA, având CNP  2690514293141 ca urmare a pensionarii 

soțului său, Matei Florin, precum și recuperarea sumei de 232 lei ( 58 lei x 4 luni) reprezentând ajutorul de 

incălzire încasat necuvenit pe lunile decembrie 2019, ianuarie – martie 2020. 

In temeiul art.  155, alin. (1), lit. “d” coroborat cu alin. (5), lit. “a” si art. 196, alin. (1), lit. “b” din 

OUG nr. 97/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

     

 Primarul comunei Barcanesti, Judetul Prahova, emite prezenta 

DISPOZIȚIE. 

 
 Art.1. Începand cu data de 01.07.2020  inceteaza  plata ajutorului social, in cuantum 

lunar de 255  lei pentru două  persoane, acordat d-nei  MATEI ELENA , CNP  2690514293141, domiciliata  

în comuna Bărcănești, sat Bărcănești, nr. 196, judetul Prahova, ca urmare a pensionarii soțului său, MATEI 

FLORIN, având CNP 1690327293136, începând cu data de 29.11.2019. 

             Art. 2. Începand cu aceeasi data  de 01.07.2020 se constituie debit si se recuperează  suma de 

1.785 lei ( 255 lei x 7 luni ) reprezentând ajutor social încasat cu titlul necuvenit  în perioada decembrie 2019, 

ianuarie – iunie 2020 de către d-na MATEI ELENA. 

 Art. 3. Începând cu aceiași data  de 01.07.2020 se constituie debit și se recuperează suma de 

232 lei ( 58 lei x 4 luni) reprezentând ajutorul de incălzire încasat necuvenit pe lunile decembrie 2019, 

ianuarie – martie 2020. 

             Art. 4.În cazul in care sunteți nemultumit de soluționare, dispoziția poate fi atacată la 

Tribunalul Prahova, în termen de 30 zile de la comunicare, potrivit prevederilor Legii nr. 544/2004 a 

contenciosului administrativ. 

             Art.5. Prezenta dispoziție va fi comunicată AJPIS Prahova și solicitantului în termenele 

prevăzute de lege de către persoana desemnată pentru primirea si solutțonarea cererilor de acordare a 

ajutorului social.  

P R I M A R , 

                                                                    Valeriu Lupu 

Avizat legalitate : 

                                                                                  Secretar general al comunei, 

                                                                                                                                       Nicoleta Savu                               
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