
  

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA LARGU 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIA nr.28 
din 30.01.2015 

privind  modificarea cuantumului  ajutorului social acordat familiei 
domnului Oprea Gheorghe, domiciliat în comuna Largu, județul Buzău 

 
Primarul comunei Largu, județul Buzău 

   Având în vedere : 
 referatul nr.41/30.01.2015 al compartimentului asistență socială prin care se 

propune modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei domnului 
Oprea Gheorghe; 

 ancheta socială realizată de compartimentul de asistență socială privind familia 
domnului Oprea Gheorghe; 

 prevederile art.4 alin.2 lit.e coroborat cu art.6 alin.2, art.14 alin.3, art.20^1 
alin.3 și art.30 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art.32 din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

   În temeiul art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

DISPUN : 
 

Art.1 Începând cu data de 01.02.2015 se modifică cuantumul ajutorului social 
acordat familiei domnului Oprea Gheorghe, CNP 1590905100076, domiciliat în 
comuna Largu, ca urmare a reevaluării dosarului de acordare a ajutorului social 
datorită modificării venitului net realizat; 
Art.2 Cuantumul ajutorului social se micșorează de la suma de 327 lei/lunar la 
suma de 255 lei/lunar, adică 0,510 ISR; 
Art.3 Pentru suma acordată ca ajutor social una din persoanele majore apte de 
muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea 
primarului, 44 ore muncă reprezentând acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se 
depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a 
muncii ; 
Art.4Compartimentele financiar-contabil şi asistenţă socială se încredinţează cu 
punerea în aplicare a prevederilor prezentei dispoziţii; 
Art.5 Dispoziția poate fi atacată, în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, la instanța competentă Tribunalul Buzău; 
Art.6 Prin grija secretarului comunei prezenta dispoziţie va fi comunicată 
autorităților, instituțiilor publice și persoanelor interesate. 
                        Primar, 
                 Neculai Stănel                                 contrasemnează, 
                                                                      secretarul comunei, 
                                                                          Bordea Stelică 


