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D I S P O Z I T I A 

Nr. 97  din   29 iunie 2021 
 

privind încetarea  Venitului  Minim Garantat  titularei BORȘ ANETA 
 

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

 Analizând : 
 Dosarul de V.M.G. al d-nei BORȘ ANETA înregistrat la nr. 10645/28.12.2020. 

Tinând cont de : 
 Referatul compartimentului de asistenta socială nr. 10370 din data 25 iunie 2021, 

prin care se propune încetarea acordării venitului minim garantat, urmare a 
prevederilor art.20 alin.(1) lit.a) din legea nr.416/2001. 

 Certificatul de deces, seria D11 nr. 205362, eliberat de Starea Civilă Dămienești. 
În baza legii 416/2001 modificata si completata prin  Legea nr.276/2010 pentru 
acordarea venitului minim garantat, art.6 alin(2),  art.7, art.15 (1), art 20 alin.1 lit.a), ale  
HG 50/2011, privind Normele de aplicare a legii nr.276/2010                                    .                                     
 
             În temeiul art. 155, alin.(1) lit.d) coroborat cu alin.(5), lit.a), 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. Începand cu data de 1 iulie 2021,     încetează   dreptul la  Venit Minim Garantat, 
titulară BORȘ ANETA, CNP:2481025272629, domiciliul in satul/comuna Damienesti, 
judetul Bacau, în conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.a. 
Art.2. Încetarea plăţii dreptului la ajutor social are la bază următorul motiv: 
           Beneficiara  a decedat la data de 20 iunie 2021.     
Art.3. (1) Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei dispozitii catre 
Institutia Prefectului judetului BACAU, Agentia Judeteana Pentru Prestatii Sociale 
BACAU si  Compartimentului de asistentă socială din cadrul aparatului de specialitate a 
primarului comunei Dămienești.                             .                                   
             (2) Prevederile prezentei pot fi consultate si pe site-ul primăriei la adresa de web: 
www.primariadamienesti.ro/MONITORUL OFICIAL/DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII 
EXECUTIVE. 
 

PRIMAR, 
 Răileanu Vasilică Cătălin 

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar general  

Verde Matilda 
 


