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DISPOZITIA NR. 91/17.03.2022 

privind modificarea cuantumurilor  venitului minim garantat  
ca urmare a indexării anuale a Indicatorului Social de Referință (ISR) 

 
 
Deacu Costica - Primarul Comunei Jijila, Judetul TULCEA 
Avand in vedere :  
- cererile depuse la Primăria Comunei Jijila de  acordare a unor drepturi de asistență socială; 
- prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modficarile si completarile ulterioare aprobate 
prin Legea 276/2010 si OUG 42/2013.  
- prevederile HG 778/2013, HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare si HG 38/2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru 
sustinerea familiei 
- prevederile Legii 225/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;. 
- referatul nr. 3466/17.03.2022 întocmit de inspector Duduță Violeta; 
   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 Incepand cu data de 01.03.2022 se modifica dreptul la ajutorul social (VMG) beneficiarilor 
aflați în plată, conform anexei acestei dispoziții; 

Motivul modificarii cuantumurilor venitului minim garantat: indexare cu 5,1 % a Indicatorului Social 
de Referință (ISR). 

Art 2 Titularul este obligat sa comunice in scris primarului, in termen de 15 zile, orice modificare 
privind veniturile si numarul membrilor de familie 

 Art 3 Titularul poate face contestatie impotriva prezentei dispozitii la instanta de contencios 
administrativ in termen de 30 zile, dupa efectuarea procedurii prealabile. 

Art 4 Prezenta dispozitie se va transmite la AJPIS TULCEA ,Instituției Prefectului județului Tulcea, se 
va comunica titularului in termen de 5 zile si va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul Asistenta Sociala 
din cadrul primariei.                                                                                              
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