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DISPOZITIA Nr 221 / 21.12.2020 
privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) 

dnei / dlui TALPES DUMITRU, CNP ............................ 
cu domiciliul in JIJILA, str. ..................., nr ..., localitatea Jijila, județul TULCEA 

    Deacu Costică - Primarul Comunei Jijila, Județul TULCEA 
    Având in vedere : 
- cererea depusa de dna/dl TALPES DUMITRU, înregistrata sub nr 49 din 15.12.2020 
- prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările si completările 
ulterioare aprobate prin Legea 276/2010 si OUG 42/2013. 
- 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. 155, art. 196 alin (1),lit b), art. 197 alin (4), art. 199 alin (1) si (2), art. 243 alin (1) 
lit. a) si e) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

 
DISPUNE 

    Art. 1 Începând cu data de 01.01.2021 se acorda dreptul la ajutorul social (VMG) dnei/ 
dlui   TALPES DUMITRU, CNP ............................, cu domiciliul in JIJILA, str. ............., nr ....., 
localitatea Jijila, județul TULCEA, pentru familia formata din 1 persoane, in cuantum 
de 142.0 lei/lunar. 
    Art. 2 Titularul si/sau persoanele apte de munca din familie vor efectua lunar un număr de 
10.66 ore, echivalent 2 zile la acțiuni si lucrări de interes local. 
    Art. 3 Titularul este obligat sa comunice in scris primarului, in termen de 15 zile, orice 
modificare privind veniturile si numărul membrilor de familie 
    Art. 4 Prezenta dispoziție se va transmite la AJPIS TULCEA, Instituției prefectului județului 
Tulcea, se va comunica titularului, va fi făcută public prin publicarea în condițiile legii în MOL si 
va fi dusa la îndeplinire de către compartimentul Asistenta Sociala din cadrul primăriei.  
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