
 

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

 
privind încetarea ajutorului social și recuperarea sumei reprezentând ajutorul pentru  

încălzirea locuinței încasat cu titlu necuvenit de către d-na DAVID VERONICA  domiciliată în 

comuna Bărcănești, sat Bărcănești, nr. 368, BL.a1, AP. 1 județul Prahova 

 

Având în 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; 

  Văzând Acordul  nr. 311 din 29.01.2021 eliberat de D.G.A.S.P.C. Prahova și Certificatul de 

încadrare nr. 535 / 27.01.2021 eliberat de C.E.P.A.H.C.P.C. Prahova prin care d-na DAVID  VERONICA este 

încadrată ca persoană cu handicap grav cu drept de însoțitor și referatul nr. 7678 din 29.01.2021 întocmit de 

Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Bărcănești- Prahova privind încetarea ajutorului 

social în cuantum lunar de 142 lei/o persoană și recuperarea sumei de 116  lei ( 58 lei x 2 luni)  reprezentând ajutor 

pentru încălzirea locuinței încasat cu titlu necuvenit în perioada februarie – martie 2021 de către d-na DAVID 

VERONICA, având CNP  2580302293219 ca urmare a încadrării ca persoană cu handicap grav cu drept de 

însoțitor beneficiază de indemnizație de handicap în cuantum lunar de 1386 lei. 

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 și completarile ulterioare, 

 

     Primarul comunei Bărcănești, Județul Prahova, emite prezenta 

 

DISPOZIȚIE. 

 

  Art.1. Începând cu data de 01.02.2021  încetează  plata ajutorului social, în cuantum lunar 

 de 142  lei pentru o  persoană, acordat d-nei  DAVID VERONICA , CNP  2580302293219, domiciliată  

in 

comuna Bărcănești, sat Bărcănești, nr. 368, bl. A8, sc. A, ap. 8, județul Prahova, ca urmare a încadrării ca 

persoană cu handicap grav cu drept de însoțitor și beneficiară de indemnizație în cuantum lunar de 1368 

lei. 

             Art. 2. Începând cu aceeași data  de 01.02.2021 se constituie debit și se recuperează  suma 

de 116 lei ( 58 lei x 2 luni ) reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței încasat cu titlul necuvenit  în 

perioada februarie – martie 2021 de către d-na DAVID VERONICA. 

             Art. 3. În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționare, dispoziția poate fi atacată la 

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

contenciosului administrativ. 

             Art.4. Prezenta dispoziție va fi comunicată AJPIS Prahova și solicitantului în termenele 

prevazute de lege de către persoana desemnată pentru primirea și soluționarea cererilor de acordare a 

ajutorului social.  

 
PRIMAR, 

Gheorghe Dima 

 

          Avizat pentru legalitate, 

                  Secretar General al comunei,  

                       Nicoleta Savu_________ 

Bărcănești 29.01.2021 

Nr.  28 

 

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  
 



 

          APROB: 
                        PRIMAR,   

          Gheorghe Dima 

 

 

 

 

R E F E R A T 

 

 

 

Având în 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; 

  Văzând Acordul  nr. 311 din 29.01.2021 eliberat de D.G.A.S.P.C. Prahova și Certificatul 

de încadrare nr. 535 / 27.01.2021 eliberat de C.E.P.A.H.C.P.C. Prahova prin care d-na DAVID  

VERONICA este încadrată ca persoană cu handicap grav cu drept de însoțitor. 
Propun începând cu data de 01.02.2020 încetarea ajutorului social în cuantum lunar de 142 lei/o 

persoană și recuperarea sumei de 116  lei ( 58 lei x 2 luni)  reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței 

încasat cu titlu necuvenit în perioada februarie – martie 2021 de către d-na DAVID VERONICA, având 

CNP  2580302293219 ca urmare a încadrării ca persoană cu handicap grav cu drept de însoțitor 

beneficiară de indemnizație de handicap în cuantum lunar de 1386 lei. 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 

Carmen – Mihaela Dumitru 

 

……………….. 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 
P R I M A R I A 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA 
Nr. 7678  din   29.01.2021 

 

 

 

Comuna Bărcăneşti, strada Crinilor nr.108, Judeţ Prahova; 

Tel/Fax: 0725 913619; 0756 044743; 0244276595; 0244700401 

Website: www.barcanesti.ro;  email:  primaria.ph@barcanesti.ro; 

spas@barcanesti.ro.   

http://www.barcanesti.ro/
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