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 Proiect de dispoziție nr. 129/27.05.2022 

privind reluarea dreptului la ajutorul social dlui ȚANDĂRĂ NECULAI, CNP ............................ și 
recuperarea sumelor încasate necuvenit 

 
 

Deacu Costică – Primarul comunei Jijila, județul Tulcea; 
Având în vedere: 

- prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările 
ulterioare aprobate prin Legea nr. 276/2010 și OUG 42/2013; 

- prevederile HG 778/2013 și HG 520/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii 416/2001; 

- - prevederile Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie; 

- Ancheta socială și referatul cu nr.  6552/27.05.2022  întocmit de inspector Duduță Violeta, 
asumându-și  răspunderea  cu privire la fundamentarea tehnică și legală în condițiile art. 240 din 
OUG 57/2019; 
In temeiul art. 155, art. 196 alin (1),lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

DISPUNE: 
Art. 1 Începând cu 01.06.2022 se repune în plată dreptul la ajutorul social (VMG) dlui 

ȚANDĂRĂ NECULAI, CNP ......................, cu domiciliul în localitatea Jijila, str. Libertății, 
nr. 39, pentru persoană singură, în cuantum de 139 lei/lunar. 

Art. 2 Se recuperează suma de 132 lei încasată necuvenit la ajutorul social pentru luna 
decembrie 2021 de către dl Țandără Neculai, CNP...........................;  

Art. 3 Se recuperează suma de 32 lei încasată necuvenit la ajutorul pentru încălzirea locuinței 
pentru luna decembrie 2021 de către dl Țandără Neculai, CNP..........................;  

Art. 4 Recuperarea se  face datorită faptului că în luna noiembrie 2021, titularul a avut un venit 
din arendă în sumă de 312 lei potrivit evidentelor  ANAF. 

Art. 5 Titularul poate face contestație împotriva prezentei dispoziții la instanța de contencios 
administrativ în termen de 30 zile, după efectuarea procedurii prealabile. 

Art. 6 Prezenta dispoziție se va transmite la Agenția județeană pentru plăți și inspecție Socială 
până la data de 5 ale lunii următoare, se va comunica Instituției Prefectului Tulcea, titularului și va 
fi făcută public prin afișarea în M.O.L.,  în condițiile legii. 

 
        PRIMAR,            CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, 
   Costică   Deacu                                                                                 AL COMUNEI JIJILA 
                            Dumitru Acriș 
 

Întocmit, 
  Violeta  Duduță 
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