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DISPOZIȚIA 

NR. 173/26.08.2020 

Privind acordarea ajutorului social 

Primarul comunei Șpring, județul Alba 

          Analizând cererea doamnei Totoi Maria, domiciliată în localitatea Vingard, nr. 357, 

comuna Șpring, județul Alba, CNP 2550723323259 pentru acordarea  ajutorului social, 

însoțită de actele doveditoare, fișa de calcul a ajutorului social, anchetă socială. 

  Având în vedere: 

- Art. 12 și 131 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat; 

- Art. 12, 15, 24 și 26 din H.G 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. 

- OUG 93/08.12.2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării 

unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare 

pentru acestea în anul 2016; 

- HG nr. 559/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate 

prin HG nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin HG nr. 38/2011, şi 

a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 70/2011 privind 

măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin HG nr. 

920/2011. 

              În temeiul art. 196, alin. 1, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

DISPUNE 

 

Art.1 Începâna cu luna septembrie 2020 se acordă  ajutorul social în cuantum de 142 lei 

pentru doamna Totoi Maria, domiciliată în loc. Vingard, nr. 357, comuna Șpring, județul 

Alba, CNP 2550723323259. 

Art.2  Motivul acordării  ajutorului social este: doamna Totoi Maria se încadrează  în  

prevederile  Legii  416/2001, cu  modificările ulterioare.  

Art.3 Prezenta dispoziție se poate ataca pe calea contenciosului administrativ în termen 

de 30 zile de la comunicare.                                                                

Art.4 Prezenta  se  comunică: 

         - Doamnei Totoi Maria 

         - AJPIS Alba 

         - Instituției Prefectului Județului Alba. 

                                                                                     Șpring, 26.08.2020 

 

                  Primar,                                                 Contrasemnează secretar general al comunei 

       Rusu  Daniel Gheorghe                                              Bogdan Petronela Viorica 
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