
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA POIANA STAMPEI 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind modificarea numărului de ore, reprezentând acţiuni sau lucrări de interes local, 
efectuate de către beneficiarii ajutorului social

Ing. Viluţ Mezdrea, primar al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava ;

Urmare referatului consilierului asistent social nr. 516/17.01.2019;
în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, reactualizată, cu 

modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 778/2013 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2013, pentru modificarea 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi a Legii nr.277/2010;
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016, pentru 

reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială;
în temeiul art.l din Hotărârea de Guvern nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată;
în temeiul art.63 alin. 5 lît.’V ’, art.68 alin.l din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

republicată, cu modificările si completările ulterioare;

D I S P U N :

A rt.l. -  începând cu luna IANUARIE 2019 se modifică numărul de ore, reprezentând acţiuni 
sau lucrări de interes local pentru titularii ajutorului social, din tabelul Anexă ;

A rt2 . - Prezenta dispoziţie se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare;

Art.3. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii revine consilierului asistenţă
socială.

Primarul comunei Poiana Steripăi, judeţul Suceava
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Avizează, pentru legalitate 
Secretarul comunei Poiana Stampei judeţul Suceava
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ANEXA

TABEL NOMINAL CU TITULARII AJUTORULUI SOCIAL 
MODIFICAREA NUMĂRULUI DE ORE REPREZENTÂND ACŢIUNI SAU

LUCRĂRI DE INTERES LOCAL

Nr.
crt.

Numele şi prenumele 
titularului de ajutor social CNP

Numărul de ore

1 ANANIIILIE 12 ore
2 CARPEA IACOB 12 ore
3 LEMNARIU GABRIELA ADINA 12 ore
4 PADURARUANICA 29 ore
5 SOMISAN ADRIANA 36 ore
6 MARIAN ELENA 12 ore
7 MAZGA ILIUTA IULIAN 12 ore
8 PILUG DANUT 12 ore
9 PISDELEA FLORENTINA 12 ore

10 SPINU RODICA 12 ore
11 VASILUT GEORGETA DANIELA 21ore
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Subsemnata Ţîcşa Doina Ştefania, în calitate de consilier asistenţă socială,' ^A^pdOc^ la 
cunoştinţă necesitatea modificării numărului de ore, reprezentând acţiuni sau lucrări de intăres local, 
efectuate de către beneficiarii ajutorului social, din comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, după 
cum urmează:

1. AN ANII ILIE = 12 ore
2. CARPEA IACOB = 12 ore
3. LEMNARIU GABRIELA ADINA = 12 ore
4. MARIAN ELENA = 12 ore
5. MAZGA ILIUTA IULIAN = 12 ore
6. PĂDURARU ANICA = 29 ore
7. PILUG DĂNUŢ = 12 ore
8. PISDELEA FLORENTINA = 12 ore
9. SOMIŞAN ADRIANA -  36 ore
10. SPÎNU RODICA = 12 ore
11. VASILUŢ GEORGETA DANIELA = 21 ore

Motivul modificării numărului de ore, este faptul că, începând cu luna IANUARIE 2019 a 
crescut salariul minim brut de tară de la 1900 lei la 2080 Iei, potrivit prevederilor HG 937/2018, drept 
urmare, numărul de ore din fişa de calcui-anexa nr. 3, va suferi modificări pentru beneficiarii de ajutor 
social menţionaţi mai sus, conform legislaţiei în vigoare.

Faţă de aceste aspecte vă rog să analizaţi şi să dispuneţi emiterea dispoziţiei.

Cu mulţumiri!

Consilier asistenţă socială.
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