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D I S P O Z I T I A 
Nr. 173 din  20.10.2022  privind încetarea  Venitului  Minim Garantat, titularei ARVA ANCA   Primarul comunei Damienesti, judetul Bacau, dl.  Răileanu Vasilică Cătălin 

 
Analizând dosarul de V.M.G. al d-nei  ARVA ANCA, înregistrat la nr. 48/2011. 
Tinând cont de : 

 Referatul compartimentului de asistenta socială nr. 10.445 din data 17.10.2022  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 încadrare în grad de handicap grav, cu asistent personal, nr.3798/03.10.2022 

             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 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. (1) Începând cu data de 01 noiembrie 2022,  încetează  dreptul la  Venit Minim Garantat, titularei ARVA ANCA, CNP:2880301046194 cu domiciliul în satul Călugăreni, comuna Damienesti, judetul Bacau, în conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.a.              (2) Încetarea plăţii dreptului la ajutor social are la bază următorul motiv: 
 titulara  deține certificat de încadrare în grad de handicap, grav cu asistent 

personal, începând cu data de 01.11.2022, pe o perioadă nedeterminată. 
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, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău, Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul primăriei  Damienesti, d-nei ARVA ANCA.                                                                        PRIMAR,  Răileanu Vasilică Cătălin Contrasemnează pentru legalitate, Secretar general, Verde Matilda  
 



 


