
PRIMARUL ORASULUI SEINI  

D I S P O Z I T I A  NR.17 

Privind acordarea  ajutorului social 

  

 Având în vedere cererea numitului/ei Crisan Ionela Maria     , domiciliat/a  în oras Seini,  
str.     , nr.   ,    jud.Maramures  ,   înregistrată cu  nr. 38  din 25.01.2021,  prin care solicita 
acordarea ajutorului social si ancheta sociala efectuata la data de 28.01.2021; 

In baza prevederilor art.12 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, ale 
art.18 din Normele Metodologice  de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001,  OUG 57/2009 , 
Legea 276/2010 şi H.G. 50/2011 ; a OUG  nr. 124 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenta sociala; 
a HG  nr. 1.291 din 18 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
aprobate prin HG nr. 50/2011; OUG Nr. 42 din 15 mai 2013 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; HG nr. 778 din 9 octombrie 2013 pentru 
modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011. prevederile Legii nr. 342/2015 din 
22 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 25/2015 pentru 
completarea art. 8 din Legea nr. 416 privind venitul minim garantat; OUG nr. 93/2016 pentru 
reglementarea unor măsuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum 
şi pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea în anul 2016. 

 În baza art. 155, al. 1, lit. d, al. 5, lit. e, și art. 196, al. 1, lit b, din OUG. nr.57/2019 
privind Codul administrativ. 

DISPUNE: 

 Art.1. Se aprobă incepand cu data de 01.02.2021  plata ajutorului social in cuantum de  
527     lei/lunar , pentru doamna/domnul Crisan Ionela Maria     ,   avand CNP  , domiciliat/a  in 
oras Seini, str.    , nr.    in calitate de titular. 

 Art.2   Plata ajutorului social  se face in baza deciziei directorului executiv al Agentiei 
Judetene de  Plati si Inspectie Sociala Maramures; 

 Art.3 Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile conform prevederilor 
Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

     Art.4  Prezenta se comunica: 

   -  Institutiei Prefectului Judetulului Maramures; 
      -  DAS Seini  

-  AJPIS Maramures 
     -  Titularului  
     - Se publica pe site 



       
    Seini la: 09.02.2021 

 

 

                Avizat pentru legalitate                                                                     Primar, 
                   Secretar general,                                                         ec. Tulbure Gabriela Florica                                 
                   Danci Gabriela 
 
 

 

 


