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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA  
COMUNA DAMIENESTI 

P R I M A R 

  
Exemplarul nr.___ 

Localitatea Damienesti, Judetul Bacau, str. Vasile Mortun nr.79, tel.fax.0234222502/0234222870,  
e-mail:primaria.damienesti@yahoo.com 

 
D I S P O Z I Ț I A 

Nr.  69  din  29.03.2021 
 

privind modificarea Venitulului Minim Garantat, 
acordat titularei ACHIM CARMEN 

 
 

Primarul comunei Damienesti, judetul Bacau, dl. Răileanu Vasilică  Cătălin 
 
Analizand: 

 Dosarul nr. 7/30.09.2014 al  d-nei  ACHIM CARMEN privind Venitul Minim Garantat 
si cererea/ancheta socială/fișa de calcul  nr. 10213/ 22.03.2021 

 Referatul compartimentului de Asistentă Socială, înregistrat la nr. 10214 din 
22.03.2021, prin care se propune modificarea VMG, acordat familiei d-nei ACHIM 
CARMEN. 

Având in vedere prevederile: 
 Legii nr.416/2001 privind Venitul  Minim Garantat,art.5, cu modificările si 

completările ulterioare 
 OUG nr.42 din 15 mai 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 

privind  Venitul Minim Garantat. 
 HG 57/2012 privind modifcarea si completarea                                                                              

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, publicata 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu 
modificarile ulterioare 

Reținând prevederile legii nr.342/2015 privind aprobarea OUG nr. 25/2015 pentru 
completarea art. 8 din Legea nr.416/2001 privind Venitul Minim Garantat               .                                                               
              În temeiul art. 155, alin.(1) lit.d) coroborat cu alin.(5), lit.a),ale art.157 alin.1, 
art.196 alin.(1), lit.b), art.197 alin.(4 ) (5) si ale art. 198 alin. (1), (2) din OUG nr. 
57/2019, privind Codul Administrativ,  
 
                                                                           D I S P U N E  : 
 

Art.1. (1) Începand cu 01 aprilie 2021,  se modifică cuantumul  Venitului Minim Garantat 
acordat d-nei ACHIM CARMEN,  CNP:2800119046201, cu domiciliul  în satul Dămienești, 
comuna Dămienești, județul Bacău, din cuantum lunar de 195 lei (corespunzător familiei 
formate din 2 persoane cu un venit de 60 lei), în cuantum de 255 lei (corespunzător 
familiei formate din 2 persoane cu un venit de 0 lei). 
            (2) Motivul modificării: bugetul complementar lunar prevazut la art. 58, alin (4), 
lit. b) și alin (5) din Legea 448/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, constituie excepție de la stabilirea venitului net lunar. 
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 (3) Plata prestatiei se asigura de catre Agentia Judeteana Pentru Prestatii Sociale BACAU.                  
 
Art.2. Prezenta dispozitie poate fi atacata, cu plangere prealabila la primarul comunei 
DAMIENESTI , in termen de 30 zile de la comunicare, in conditiile Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ . 
 
Art.3.  Prin grija secretarului general UAT Dămienești, prevederile prezentei vor fi aduse la 
cunoștință publică prin afișare la sediul autorității, vor putea fi consultate pe site-ul 
institutiei: 
 www.primariadamienesti.ro/MONITORUL OFICIAL/ DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII 
EXECUTIVE,  și vor fi înaintate către: 

 Institutia Prefectului judetului BACAU,  
 Agentia Judeteana Pentru Prestatii Sociale BACAU, 
 Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul primăriei  Damienesti si d-nei 
ACHIM CARMEN. 
                         
 
 

PRIMAR, 
 Răileanu Vasilică Cătălin 

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar general, 

Verde Matilda 
 


