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DISPOZIȚIE Nr. 124/08.04.2020 

privind organizarea modului de primire prin poșta electronică a cererilor, declarațiilor și documentelor 
doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul de stat 

Deacu Costica - Primarul Comunei Jijila, Județul TULCEA 
  
 Având in vedere :  

- Prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; 
- Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative precum și pentru  stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextual 
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului  SARC-CoV-2; 

- Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de 
Urgență nr. 30/2020; 

- Proiectul de dispoziție nr. 124/08.04.2020; 

 Ținând cont de referatul întocmit de Duduță Violeta, inspector în cadrul Compartimentului 
Asistență Socială, înregistrat cu nr. 1673/07.04.2020 privind necesitatea organizării modului de primire 
prin poșta electronică a cererilor, declarațiilor și documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor 
de asistență socială acordate din bugetul de stat; 
 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

DISPUNE: 

 Art. 1 (1) Cererile, declarațiile și documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de 
asistență socială acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pot fi 
depuse prin poșta electronică sau în format letric prin corespondență. 
 (2) Cererile, declarațiile și documentele doveditoare vizează acordarea următoarelor beneficii de 
asistență socială: 
 a) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
 b) alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru 
susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 c) ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
70/2011 privind măsurile de protecție socială pentru perioada sezonului rece;  

(3) Cererile vor fi transmise pe adresa de e-mail prmrjijila@yahoo.com , sau prin Punctul de 
Contact Unic electronic și repartizate Compartimentului Asistență Socială  în vederea soluționării lor. 



 Art. 2 (1) Pe perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de 
urgență pe teritoriul României, dispozițiile de acordare/respingere/încetare/suspendare a dreptului de 
asistență socială pentru oricare dintre beneficiile sociale se pot transmite beneficiarului în format letric 
sau prin poșta electronică de către Primăria comunei Jijila. 

(2) În cazuri excepționale, Primăria comunei Jijila poate solicita persoanelor care au depus cererea 
și documentele doveditoare prin poșta electronică, prezentarea la sediul instituției. 

(3) Prin cazuri excepționale se înțeleg următoarele: 
a) determinarea unor inadvertențe între informațiile din documentele transmise și cele din bazele 

de date ale unor instituții la care agențiile teritoriale sau autoritățile administrației publice locale au acces 
pentru verificarea îndeplinirii de către solicitanți a criteriilor de acordare a drepturilor; 

b) informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate 
determina îndeplinirea criteriilor de eligibilitate. 

Art. 3 Termenul pentru solicitarea cererilor, în cazuri excepționale, se prelungește cu până la 15 
zile lucrătoare pentru verificarea realității, legalității și conformității documentelor transmise, precum și 
pentru solicitarea de documente doveditoare suplimentare. 

Art. 4 Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică, în condițiile legii, prin publicare în 
M.O.L, se transmite către Instituția Prefectului județului Tulcea și Compartimentului de Asistență 
Socială. 
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