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DISPOZITIA Nr. 172/18.09.2020  
privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) și acordarea dreptului la alocația pentru 
susținerea familiei dnei / dlui NADOLEANU LENUȚA-CLAUDIA , CNP ............................... 

cu domiciliul in JIJILA, str. ............., nr. ........,  localitatea Jijila, județul TULCEA 

Deacu Costica - Primarul Comunei Jijila, Județul TULCEA 

Având in vedere :  
- cererea depusa de dna/dl NADOLEANU LENUȚA CLAUDIA , înregistrată sub nr 5 din 02.09.2020  
- prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările si completările ulterioare 
aprobate prin Legea 276/2010 si OUG 42/2013.  
- prevederile legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările si completările 
ulterioare, HG 38/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a L 277/2010. 
- prevederile HG 778/2013 si HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările si completările ulterioare  
- prevederile Legii 342/2015 privind aprobarea OUG 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 
416/2001 si OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordării unor 
beneficii de asistenta sociala  
   In temeiul art.63 si art.68 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, 
cu modificările si completările ulterioare . 

DISPUNE: 
 

Art.1 Începând cu data de 01.10.2020 încetează dreptul la ajutorul social (VMG) 
dnei/lui   NADOLEANU LENUȚA-CLAUDIA, CNP ..............................., cu domiciliul in JIJILA, str. 
................. , nr ........ localitatea Jijila, județul TULCEA,; 

Motivul încetării dreptului la ajutorul social (VMG) : in luna august 2020, dna. Nadoleanu 
Lenuța-Claudia   s-a împăcat cu soțul iar în prezent nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare a 
ajutorului social. 

Art. 2 Se recuperează sumele încasate necuvenit la ajutor social, pentru luna septembrie. 
Art. 3 Începând cu 01 octombrie 2020 se acordă dreptul la alocația pentru susținerea familiei 

dnei Nadoleanu Lenuța –Claudia pentru familie de tip 2 cu 5 copii in cuantum de 328.0 lei/lunar, 
reprezentând 0.6560 x ISR (Indicatorul Social de Referință). 
 Art. 4 Titularul poate face contestație împotriva prezentei dispoziții la instanța de contencios 
administrativ in termen de 30 zile, după efectuarea procedurii prealabile. 

Art. 5 Prezenta dispoziție se va transmite Instituției Prefectului județului Tulcea, către AJPIS 
Tulcea, se va comunica titularului și  va fi făcută public în condițiile legii prin publicarea în M.O.L.  
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