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DISPOZIȚIA Nr. 70/02.02.2022  

privind încetarea drepturilor de asistență socială  
 dlui DĂUCEANU PETRICĂ , CNP ..............................  

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

Deacu Costica - Primarul Comunei Jijila, Județul TULCEA 

           Având în vedere :  
- cererea depusa de dna/dl DAUCEANU PETRICA, înregistrată sub nr 12 din 23.01.2015  
- prevederile Legii 277/2010 privind alocația de susținere modificata si completata prin OUG 42/2013 
si OUG 65/2014.  
- prevederile HG 778/2013 si HG 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei  
- prevederile Legii 292/2011 privind organizarea, funcționarea si finanțarea sistemului național de 
asistenta sociala  
- prevederile Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul 
vulnerabil de energie; 
- referatul  nr. 1789/28.01.2022  întocmit de inspector Duduță Violeta; 
           In temeiul art. 155, art. 196 alin (1), lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 
 

DISPUNE: 

Art. 1 Începând cu data de 01.02.2022 încetează dreptul la alocația pentru susținerea familiei 
(ASF) dnei/dlui   DĂUCEANU PETRICĂ, CNP : ...................., cu domiciliul in JIJILA, str. 
....................., nr. ....., localitatea Jijila, județul TULCEA.  

Art. 2 Începând cu 01.02.2022  încetează dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a 
suplimentului pentru energie.  

Motivul încetării drepturilor de asistență socială:  titularul a decedat în luna ianuarie 2022. 
Art. 3 Se recuperează sumele acordate cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței pentru 

lunile februarie și martie 2022, în sumă de 448 lei. 
 Art. 4 Prezenta dispoziție se va transmite la AJPIS TULCEA, se va comunica Instituției 
Prefectului, familiei titularului drepturilor, Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul primăriei și 
va fi făcută public în condițiile legii, prin publicarea în M.O.L  
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