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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

PRIMARUL COMUNEI RUGINESTI
PRIMAR

DISPOZITIA NR. 76
din 17 ianuarie 2020

privind: stabilirea cuantumului brut al salariului de baza d-nei GUGEANU ANCA-ROXANA, inspector
principal in cadrul Compartimentului impozite si taxe locale din aparatul de specialitate al primarului comunei

Ruginesti, incepand cu luna ianuarie 2020

Primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand In vedere:

Referatul nr.324 din 16.01.2020, intocmit de Compartimentul financiar-contabil prin care se propune
emiterea dispozitiilor privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza acordate functionarilor publici si
personalului contractual, incepand cu luna ianuarie 2020;

H.C.L. nr. 1/13.01.2019 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din
cadrul familiei ocupationale "Adrninistratie", utilizate In aparatul de specialitate al Primarului comunei Ruginesti,
j udetul Vrancca;
- prevederile Legii til'. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Dispozitiile H.G nr. 935/2019 pentru stahilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

In temeiul prevederilor art. 196 alin. 1, lit. b, art. 197, art. 198 alin. 1-2, art. 200, art. 512 alin. (1)-(1), art. 514
alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

DISPUNE:

Art. 1. (1) Se stabileste cuantumul brut al salariului de baza d-nei GUGEANU ANCA-ROXANA, inspector
principal in cadrul Compartirnentului impozite si taxe locale din aparatul de speciaJitate al primarului comunei
Ruginesti, judetul Vrancea, incepand cu luna ianuarie 2020, va beneficia de un salariu de baza/brut lunar de 6396
lei, include si sporul de vechime aferent gradatiei 3 si sporul de 10% pentru exercitarea controlului financiar
preventiv .

(2) Prin aplicarea dispozitiilor mi. J, veniturile salariale ale doamnei GUGEANU ANCA-ROXANA,
nu depasesc nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar al Comunei Ruginesti.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire si punerea in aplicare a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza
primarul comunei Ruginesti si Compartimentul Finaciar - Contabi!.

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica, prin intermediul secretarului general, persoanei nominalizate la art.
1, Institutiei Prefectului - judetuJ Vrancea si Compartimentului Financiar - Contabil din cadrul aparatului de
specialitate a primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea.
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A vizat pentru legalitate,
pt.Secretarul general UAT ,

Matei Lacramioara - Maricela

PRlMAR,
AVRAMION
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

COMUNEI RUGINESTI
PRIMAR

DISPOZITIA NR. 77
din 17 ianuarie 2020

privind: stabilirea cuantumului brut al salariului de baza d-nei DUMITRU ANIGET A, referat superior in cadrul
Compartimentului de urbanism din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti, incepand cu luna

ianuarie 2020

Primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand In vedere:

Referatul nr.324/16.0 1.2020, intocmit de Compartimentul financiar-contabil prin care se propune emiterea
dispozitiilor privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza acordate functionarilor publici si personalului
contractual, incepand cu luna ianuarie 2020;

H.C.L. nr. 1113.01.2019 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din
cadrul familiei ocupationale "Adrninistratie", utilizate In aparatul de specialitate al Primarului comunei Ruginesti,
judetul Vrancea;
- prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Dispozitiile H.G nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

In temeiul prevederilor alt. 196 alin. 1, lit. b, art. 197, art. 198 aliu. 1-2, art. 200, arlo 512 alin. (l)-(3), arlo 514
alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

DISPUNE:

Art. 1.(1) Se stabileste cuantumul brut al salariului de baza d-nei DUMITRU ANIGET A, referent superior
in cadrul Compartimentului urbanism din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti, judetul
Vrancea, incepand cu luna ianuarie 2020 va beneficia de un salariu de baza/brut lunar de 4720 lei, include si
sporul de vechime aferent gradatiei 5.

(2) Prin aplicare dispozitiilor art. 1, veniturile salariale ale doamnei Dumitru Anigeta nu depasesc
nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar al Comunei Ruginesti.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire si punerea in aplicare a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza
primarul comunei Ruginesti si Compartimentul Finaciar - Contabil.

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica, prin intermediul secretarului general al comunei Ruginesti,
persoanei nominalizate la art. 1, Institutiei Prefectului - judetul Vrancea si Compartimentului Financiar - Contabil
din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

A vizat pentru legalitate,
pt.Secretargeneral VAT,
Matei Lacramioara-Maricela
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMVNA RUGINESTI

PRIMAR

DISPOZITIA NR. 78
din 17 ianuarie 2020

privind: stabilirea cuantumului brut al salariului de baza d-nei ENE CRISTINA, referent asistent in cadrul
Compartimentului impozite si taxe locale din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti, incepand

cu luna ianuarie 2020

Primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand In vedere:

Referatul nr.324 116.01.2020, intocmit de Compartimentul financiar-contabil prin care se propune emiterea
dispozitiilor privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza acordate functionarilor publici si personalului
contractual, incepand cu luna ianuarie 2020;

H.C.L. nr. 1/13.01.2019 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din
cadrul familiei ocupationale "Administratie", utilizate In aparatul de specialitate al Primarului comunei Ruginesti,
judetul Vrancea;
- prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Dispozitiile H.G nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

In temeiul prevederilor art. 196 alin. 1, lit. b, art. 197, art. 198 alin. 1-2, art. 200, art. 512 alin. (1)-(3), ali. 514
alin. 1 lit. a din aUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

In temeiul dispozitiilor art. 68 alin. (I), art. 115, alin. (1), lit. a) si art. 117 lit. a) si e) din Legea 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

DISPUNE:

Art. 1. (1) Se stabileste cuantumul brut al salariului de baza d-nei ENE CRISTINA, referent asistent in
cadrul Compartimentului impozite si taxe locale din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti,
judetul Vrancea, incepand cu luna ianuarie 2020, va beneficia de un salariu de baza/brut lunar de 3345 lei,
gradatiei O.

(2) Prin aplicare dispozitiilor art. 1, veniturile salariale ale doamnei Ene Cristina nu depasesc nivelul
indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar al Comunei Ruginesti.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire si punerea in aplicare a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza
primarul comunei Ruginesti si Compartimentul Finaciar - Contabil.

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului platit din fond uri pub lice.

Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica, prin intermediul secretarului general al comunei Ruginesti,
persoanei nominalizate la art. 1, Institutiei Prefectului - judetul Vrancea si Compartimentului Financiar - Contabil
din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

PRIMAR,
AVRAMION <>-

Avizat pentru legalitate,
pt.Secretar general VAT,

Matei Lacramioara ~}\1aricela



DISPOZITIA NR. 79
din 17 ianuarie 2020
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

PRIMARUL COMUNEI RUGINESTI
PRIMAR

privind: stabilirea cuantumului brut al salariului de baza d-nei LICIU ANDREEA SIMONA, referat asistent in
cadrul Compartimentului de urbanism din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti, incepand cu

luna ianuarie 2020

Primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand In vedere:

Referatul nr.324/16.01.2020, intocrnit de Compartimentul financiar-contabil prin care se propune emiterea
dispozitiilor privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza acordate functionarilor publici si personalului
contractual, incepand cu luna ianuarie 2020;

H.C.L. nr. 1/13.01.2019 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din
cadrul familiei ocupationale "Adrninistratie", utilizate In aparatul de specialitate al Primarului comunei Ruginesti,
judetul Vrancea;
- prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile pubJice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Dispozitiile H.G nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

In temeiul prevederilor art. 196 alin. 1, lit. b, art. 197, art. 198 alin. 1-2, art. 200, art. 512 alin. (1)-(3), art. 514
alin. 1 lit. a din OUG Dr. 57/2019 privind Codul Administrativ

DISPUNE:

Art. 1. (1) Se stabileste cuantumul brut al salariului de baza d-nei LICIU ANDREEA SIMONA, referent
asistent in cadrul Compartimentului urbanism din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti, judetul
Vrancea, incepand cu luna ianuarie 2020 va beneficia de un salariu de baza/brut lunar de 3776 lei, include si
sporul de vechime aferent gradatiei 2.

(2) Prin aplicare dispozitiilor art. 1, veniturile salariale ale doamnei LICIU ANDREEA SIMONA nu
depasesc nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar al Comunei Ruginesti.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire si punerea in aplicare a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza
primarul comunei Ruginesti si Compartimentul Finaciar - Contabil.

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica, prin intermediul secretarului general al comunei Ruginesti,
persoanei nominalizate la art. 1, Institutiei Prefectului - judetul Vrancea si Compartimentului Financiar - Contabil
din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

PRIMAR,
AVRAM ION:." ;:.:.. ~<.

Avizat pentru legalitate,
pt.Secretargeneral VAT,
Matei Lacramioara-Maricela
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA RUGINESTI

PRIMAR

DISPOZITIA NR. 80
din 17 ianuarie 2020

privind: stabilirea cuantumului brut al salariului de baza domnului GAFTON COSTICA, sofer I in cadrul
Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti, incepand cu luna

ianuarie 2020

Primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand in vedere:

Referatul nr.324/16.0 1.2020, intocmit de Compartimentul financiar-contabil prin care se propune emiterea
dispozitiilor privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza acordate functionarilor publici si personalului
contractual, incepand cu luna ianuarie 2020;

H.C.L. nr. 1113.01.2019 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor pubJice si contractuale din
cadrul familiei ocupationale "Administratie", utilizate In aparatul de specialitate al Primarului comunei Ruginesti,
judetul Vrancea;
- prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Dispozitiile H.G nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

In temeiul prevederilor art. 196 alin. 1, lit. b, art. 197, art. 198 alin. 1-2, art. 200, art. 512 alin. (1)-(3), art. 514
alin. 1 lit. a din OUG Dr. 57/2019 privind Codul Administrativ

DISPUNE:

Art. 1. (1)Se stabileste cuantumul brut al salariului de baza domnului GAFTON COSTICA, sofer I in
cadrul Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti, judetul
Vrancea, incepand cu luna ianuarie 2020 va beneficia de un salariu de baza/brut lunar de 4166 lei, include si
sporul de vechime aferent gradatiei 5.

(2) Prin aplicare dispozitiilor art. I, veniturile salariale ale d-lui GAFTON COSTICA nu depasesc
nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar al Comunei Ruginesti.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire si punerea in aplicare a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza
primarul comunei Ruginesti si Compartimentul Finaciar - Contabil.

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica, prin intermediul secretarului general al comunei Ruginesti,
persoanei nominalizate la art. 1, Institutiei Prefectului - judetul Vrancea si Compartimentului Financiar - Contabil
din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

Avizat pentru legalitate,
pt.Secretargeneral UAT,
Matei Lacramioarfi-Maricela



ROMANIA
JVDETVL VRANCEA
COMVNA RVGINESTI

PRIMAR

DISPOZITIA NR. 81
din 17 ianuarie 2020

privind: stabilirea cuantumului brut al salariului de baza domnului GAFTON PAUL-PETRUT, sofer I in cadrul
Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti, incepand cu luna

ianuarie 2020

Primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand In vedere:

Referatul ill.3241l6.01.2020, intocmit de Compartimentul financiar-contabil prin care se propune emiterea
dispozitiilor privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza acordate functionarilor publici si personalului
contractual, incepand cu luna ianuarie 2020;

H.C.L. ill. 1113.01.2019 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor pub lice si contractuale din
cadrul familiei ocupationale "Administratie", utilizate In aparatul de specialitate al Primarului comunei Ruginesti,
judetul Vrancea;
- prevederile Legii ill. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Dispozitiile H.G nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

in temeiul prevederilor art. 196 alin. 1, lit. b, art. 197, art. 198 alin. 1-2, art. 200, art. 512 alin. (1)-(3), art. 514
alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

DISPUNE:

Art. 1. (l)Se stabileste cuantumul brut al salariului de baza domnului GAFTON PAUL PETRUT, sofer I in
cadrul Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti, judetul
Vrancea, incepand cu luna ianuarie 2020 va beneficia de un salariu de baza/brut lunar de 3776 lei, include si
sporul de vechime aferent gradatiei 2.

(2) Prin aplicare dispozitiilor art. 1, veniturile salariale ale d-lui GAFTON PAUL PETRUT nu
depasesc nivelul indernnizatiei lunare a functiei de viceprimar al Comunei Ruginesti.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire si punerea in aplicare a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza
primarul comunei Ruginesti si Compartimentul Finaciar - Contabil.

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica, prin intermediul secretarului general al comunei Ruginesti,
persoanei nominalizate la art. 1, Institutiei Prefectului - judetul Vrancea si Compartimentului Financiar - Contabil
din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

PRIMAR,
AVRAM IQN"'··"·
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A vizat pentru legalitate,
pt.Secretargeneral VAT,
Matei Lacramioans-Maricela
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DISPOZITIA NR. 82
din 17 ianuarie 2020

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA RUGINESTI

PRIMAR

privind: stabilirea cuantumului brut al salariului de baza domnului SANDU COSTEL, guard in cadrul
Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti, incepand cu luna

ianuarie 2020

Primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand In vedere:

Referatul nr.324/16.0 1.2020, intocmit de Compartimentul financiar-contabil prin care se propune emiterea
dispozitiilor privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza acordate functionarilor publici si personalului
contractual, incepand cu luna ianuarie 2020;

H.C.L. nr. 1/13.01.2019 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din
cadrul familiei ocupationale "Administratie", utilizate In aparatul de specialitate al Primarului comunei Ruginesti,
judetul Vrancea;
- prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Dispozitiile H.G nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

In temeiul prevederilor art. 196 alin. 1, lit. b, art. 197, art. 198 alin. 1-2, art. 200, art. 512 alin. (1)-(3), art. 514
alin. I lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

DISPUNE:

Art. 1. (1) Se stabileste cuantumul brut al salariului de baza domnului SANDU COSTEL guard in cadrul
Compartimentului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ruginesti, judetul
Vrancea, incepand cu luna ianuarie 2020, va beneficia de un salariu de baza/brut lunar de 2453 lei, include si
sporul de vechime aferent gradatiei O.

(2) Prin aplicare dispozitiilor art. 1, veniturile salariale ale d-Iui SANDU COSTEL nu depasesc
nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar al Comunei Ruginesti.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire si punerea in aplicare a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza
primarul comunei Ruginesti si Compartimentul Finaciar - Contabi!.

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica, prin intermediul secretarului comunei Ruginesti, persoanei
nominalizate la art. 1, Institutiei Prefectului - judetul Vrancea si Compartimentului Financiar - Contabil din
cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

PRIMAR,
AVRAMION,

Avizat pentru legalitate,
pt.Secretargeneral VAT,
Matei Lacramioara-Maricela
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA RUGINESTI

PRIMAR

DISPOZITIA NR. 83
din 17 ianuarie 2020

privind: stabilirea cuantumului brut al salariului de baza domnului MANOLITA COSTICA municitor necalificat,
in cadrul Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al primarului comunei Ruginesti, judetul

Vrancea, incepand cu luna ianuarie 2019

Primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand In vedere:

Referatul nr.324/16.0 1.2020, intocmit de Compartimentul financiar-contabil prin care se propune emiterea
dispozitiilor privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza acordate functionarilor publici si personalului
contractual, incepand cu luna ianuarie 2020;

H.c.L. nr. 1/13.01.2019 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din
cadrul familiei ocupationale "Administratie", utilizate In aparatul de specialitate aI Primarului comunei Ruginesti,
judetul Vrancea;
- prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Dispozitiile H.G nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

In temeiul prevederilor art. 196 alin. 1, lit. b, art. 197, art. 198 alin. 1-2, art. 200, art. 512 alin. (1)-(3), art. 514
alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

DISPUNE:

Art. 1. (1) Se stabileste cuantumul brut al salariului de baza domnului MANOLIT A COSTICA, muncitor
necalificat in cadrul Compartimentului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ruginesti, judetul Vrancea, incepand cu luna ianuarie 2020 va beneficia de un salariu de baza/brut lunar de 3055
lei, include si sporul de vechime aferent gradatiei 5.

(2) Prin aplicare dispozitiilor art. 1, veniturile salariale ale d-lui Manolita Costica nu depasesc
nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar al Comunei Ruginesti.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire si punerea in aplicare a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza
primarul comunei Ruginesti si Compartimentul Finaciar - Contabil.

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica, prin intermediul secretarului general al comunei Ruginesti,
persoanei nominalizate la art. I, Institutiei Prefectului - judetul Vrancea si Compartimentului Financiar - Contabil
din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

Avizat pentru legalitate,
pt.Secretargeneral UAT,

Matei Lacramioara- Maricela

PRIMAR,
AVRAMION



ROMANIA
JVDETVL VRANCEA
COMUNA RUGINESTI

PRIMAR
j

DISPOZITIA NR. 84
din 17 ianuarie 2020

privind: stabilirea cuantumului brut al salariului de baza domnului HAGIU CONSTANTIN sef serviciu voluntar
pentru situatii de urgenta din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea,

incepand cu luna ianuarie 2020

Primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand In vedere:

Referatul nr.3241l6.0 1.2020, intocmit de Compartimentul financiar-contabil prin care se propune emiterea
dispozitiilor privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza acordate functionarilor publici si personalului
contractual, incepand cu luna ianuarie 2020;

H.C.L. nr. 1/13.01.2019 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din
cadrul familiei ocupationale "Adrninistratie'', utilizate In aparatul de specialitate al Primarului comunei Ruginesti,
judetul Vrancea;
- prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Dispozitiile H.G nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

In temeiul prevederilor art. 196 alin. 1, lit. b, art. 197, art. 198 alin. 1-2, art. 200, art. 512 alin. (1)-(3), art. 514
alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

DISPUNE:

Art. 1. (1) Se stabileste cuantumul brut al salariului de baza domnului HAGIU CONSTANTIN sef serviciu
voluntar pentru situatii de urgenta din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ruginesti, judetul
Vrancea, incepand cu luna ianuarie 2020 va beneficia de un salariu de baza/brut lunar de 4166 lei, include si
sporul de vechime aferent gradatiei 5.

(2) Prin aplicare dispozitiilor art. 1, veniturile salariale ale d-lui Hagiu Constantin nu depasesc nivelul
indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar al Comunei Ruginesti.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire si punerea in aplicare a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza
primarul comunei Ruginesti si Compartimentul Finaciar - Contabil.

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica, prin intermediul secretarului general al comunei Ruginesti,
persoanei nominalizate la art. 1, Institutiei Prefectului - judetul Vrancea si Compartimentului Financiar - Contabil
din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

PRIMAR,
AVRAMION···! » ....

Avizat pentru legalitate,
pt.Secretargeneral VAT,
Matei Lacramioara-Maricela
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

PRIMARUL COMUNEI RUGINE~TI
Tel.zfax. +40 237 269111; fax.0237269004

DISPOZITIA Nr.85
din 17.01.2020

privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice
si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat, pe luna

DECEMBRIE 2019

Primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand in vedere:

Referatul intocmit de compartimentul financiar contabil inregistrat sub nr.246 din
15.01.2020;
Adresa nr.24 /14.01.2020 emisa de Scoala Gimnaziala Ruginesti inregistrata sub nr.
219/14.01.2020 la Primaria Ruginesti, a procesul-verbal al Consiliului de Administratie
al Scolii Gimnaziale Ruginesti, fara numar de inregistrare;

- Art. 105, alin. 2, lit. f din Legea nr. 1/2011a educatiei nationale:
Art. 2 si art. 5 alin. (2),alin. (4) si alin. (5)din HG nr. 569 din 15 iulie 2015 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la ~i
de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din
invatamantul preuniversitar de stat;
In temeiul prevederilor art. 154, alin. (1), art.196, alin.(l),lit.(b), art. 197, alin.(l),

art.198,alin.(1) si (2) din aUG nr.57/2019 privirul Codul Adrninistrativ publicat in MO
nr.555 din 05.07.2019.

DISPUNE

ART.1Se aproba decontarea cheltuielilor pentru naveta la ~i de la locul de munca a cadrelor
didactice ~i a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat, pe luna
DECEMBRIE 2019, in cuantum de 2.175 lei.

ART.2Primarul comunei Ruginesti, prin compartimentul financiar contabil va asigura
ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii.

ART.3Prezenta dispozitie poate fi atacata in conditiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare.

ART.4 Prezenta dispozitie va fi comunicata autoritatilor, institutiilor publice si persoanelor
interesate, in termenul prevazut de lege, prin intermediul secretarului comunei Ruginesti.

Primar
Avram Ion

Avizat pentru legalitate
pt. Secretar general UAT,
Matei Lacramioara- Maricela~----.>
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

COMUNA RUGINESTI
Tel. 0237269111; fax 0237269004

-PRIMAR-

DISPOZITIA Nr.86
din 20.01.2020

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ruqinesti, in sedinta ordinara,
pentru data de 30.01.2020, ora 1000, la sediul Primariei Ruqinesti.

Primarulcomunei Ruginesti, judetul Vrancea:

-In temeiul prevederilor art. 154, aline (1), art.196, alin.(l),lit.(b) , art. 197,
alin.(l) , art.198,alin.(1) si (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
publicat in MO nr.555 din 05.07.2019.

DIS P 0 ZIT I E:

Art. 1. Consiliul Local al comunei Ruginesti, judetul Vrancea, se convoaca In sedinta ordinara
pentru data de 30.01.2020, ora 1000, la sediul Primariei Ruginesti, sedinta a carei ordine de zi
este prevazuta in convocatorul-anexa inregistrat cu nr.394/20.01.2020 care face parte
integranta din prezenta dispozitie.

Art. 2. Prevederile prezentei dispozitii vor fi aduse la indeplinire de catre secretarul comunei
Ruginesti, judetul Vrancea.

Primar,
Avram Ion

~::::;::::::'-'::-:;'=:~;~--:::.:::.~.

Avizat pentru leqalitate,
pt.Secretar general UAT
Matei Lacramioara Maricela.>:-»/ ..
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ROMANIA
JUDETULVRANCEA

PRIMA-RIACOMUNEIRUGINESTI

CONVOCARE

Nr. 394 din 20.01.2020

In conformitate cu prevederile art. 134 alin. (3). lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, publicata in M.O. nr. 555/05.07.2019, membrii Consiliului Local
Ruginesti, sunt convocati in sedinta ordinara, IOI 30 IANUARIE 2020 ora 1000, la sediul
Primariei Ruginesti, eu urmatoarea ordine de zi:

1. PROIECTDE HOTARARENR.l privind: aprobarea retelei scolare a unitatilor de
invatamant din comuna Ruginesti, judetul Vraneea, pentru anul scolar 2020 - 2021.

Initiator: Primar Avram Ion

~ Proiectul de hotarare este insotit de: raportul de specialitate.
Comisiile care vor aviza sunt:

- comisia pentru programe de dezvoltare economico - social a, buget finante, administratie
publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor
cetatenesti, juridica si de disciplina;

- comisia pentru Invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, munca si protectie sociala;
- comisia pentru activitati social-culturale, culte, protectia mediului si turism, amenajarea

teritoriului si urbanism.

2. PROIECT DE HOTARARENR.2 privind: aprobarea planului anual de actiuni si lucrari de
interes localla nivelul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, pe anul 2020, pentru beneficiarii
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Initiator: Primar Avram Ion

~ Proiectul de hotarare este insotit de: raportul de specialitate.
Comisiile care vor aviza sunt:

- comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociala, buget finante, administratie
publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor
cetatenesti, juridica si de disciplina;

- comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, munca si protectie sociala;
- comisia pentru activitati social-culturale, culte, protectia mediului si turism, amenajarea

teritoriului si urbanism.

3. PROIECT DE HOTARARENR.3 privind: validarea modificarilor bugetare stabilite prin
Dispozitia Primarului nr. 4/06.01.2020 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii dt
dezvoltare, rezultat la finele anului 2019, in valoare de 348.898,14 lei, din excedentul
bugetului local

Initiator: Primar Avram Ion

~ Proiectul de hotarare este insotit de: raportul de specialitate.
Comisiile care vor aviza sunt:



- comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociala, buget finante, administratie
publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor
cetatenesti, juridica si de disciplina;

- comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, munca si protectie sociala;
- comisia pentru activitati social-culturale, culte, protectia mediului si turism, amenajarea

teritoriului si urbanism.

4. PROJECTDE HOTAMRE NR.4 privind: aprobarea ~i msusirea Listei de investitii
provizorie a obiectivelor de investitie pe anul 2020

Initiator: Primar Avram Ion

Proiectul de hotarare este insotit de: raportul de speeialitate.
Comisiile care vor aviza sunt:

- comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociala, buget finante, administratie
publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor
cetatenesti, juridica si de disciplina;

- comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, munca si protectie sociala;
- comisia pentru activitati social-culturale, culte, protectia mediului si turism, amenajarea

teritoriului si urbanism.

5. PROIECTDE HOTARARE NR.5 privind: aprobarea consumului mediu de carburanti
pentru autoturismul, autovehicul, utilaje si motoutilaje, pe anul2020

Initiator: Primar Avram Ion

Proiectul de hotarare este insotit de: raportui de specialitate.
Comisiile care vor aviza sunt:

- comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociala, buget finante, administratie
publica si privata, agricultura, servicii de comert, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor
cetatenesti, juridica si de disciplina;

- comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, munca si protectie sociala;
- comisia pentru activitati social-culturale, cuite, protectia mediului si turism, amenajarea

teritoriului si urbanism.

Diverse, intrebari si interpelari.

NOTA: Potrivit art. 141 aiin. 6 din CoduI Administrativ, Convocarea sedintelor comisiei se face de catre
presedintele acesteia eu eel putin 3 zile inainte.

Comisiile vor depune Avizele si/sau amendamentele pana eel tarziu in ziua sedintei, eu eel mult
jumatate de ora stabilita pentru ineeperea sedintei.

Covoeatorul este insotit de proieetele de pe ordinea de zisi de materialele aferente, fiind
eomunicate in scris, fieearui eonsilier sub semnatura.
Sedinta este publica.

PRIMAR,

A~'1~mI~.~::~:-~.:.:_~_:;.
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA RUGINESTI

- PRIMAR -

DISPOZITIA NR.87
din data de 27.01.2020

privind: instituirea curatelei speciale si numirea doamnei PINTILIE ECATERINA cu domiciliul
in satul Ruginesti, comuna Ruginesti, judetul Vrancea, in cali tate de curator pentru minorii ,
PINTILIE DARIUS, PINTILIE DAVID- CONSTANTIN si PINTILIE MIRUNA - ELENA.

Primarul comunei Ruginesti, judetul Vraneea, avand in vedere:

-.adresa nr. 25/21.01.2020 emisa de Biroul Individual Notarial Apetrii Gabriela, eu sediul in
mun. Adjud, str.Vasile Alexandru , bl. 49, parter, judetul Vraneea, inregistrata la Primaria
comunei Ruginesti sub nr. 491/22.01.2020, prin care unui curator special
pentru minoriii PINTILIE DARIUS cu cnp - PINTILIE DAVID -
CONSTANTIN, cu cnp - si PINTILIE MIRUNA - ELENA ,eu cnp-

cu domiciliul in satul Ruginesti, comuna Ruginesti, judetul Vrancea, in
vederea reprezentarii acestora la incheierea unui act de vanzare-curnprare imobiliara in
indiviziune si in parti egale.nuda proprietate , asupra imobilului proprietatea nurnitilor
Pintilie Danut si Pintilie Simona com pus din suprafata de 1.492 mp teren intravilan din care
suprafata de 1.212 mp teren curti construetii suprafata de 280 mp teren arabil ,din 0 casa de
locuit (C1) in suprafata de 123 mp si un grajd (C2) in suprafata de 42 mp , imobil situat in
satul Ruginesti .cornuna Ruginesti .judetul Vrancea , avand numar cadastral 53080, astfel:
nuda proprietate de PINTILIE DARIUS ,PINTILIE DAVID - CONSTANTIN si PINTILIE MIRUNA
- ELENA, minori fara capacitate de exercitiu, cu domiciliul in comuna Ruginesti, sat Ruginesti,
judetul Vrancea. cu rezerva uzufructului viager de catre vinzatorul PINTILIE DANUT ,cnp -

mentinerea dreptului de abitatie de catre numitii PINTILIE GHEORGHE,
cnp-1 si PINTILIE ECATERINA, CNP - drept ce se va exercita
in comun eu nuzii proprietari PINTILIE DARIUS ,PINTILIE DAVID - CONSTANTIN 51 PINTILlE
MIRUNA - ELENA;
- declaratia de acceptare a doamnei Pintilie Ecaterina , cu domiciliul in satul Ruginesti ,
cornuna Ruginesti, judetul Vrancea, de a fi numita curator special pentru minorii PINTILiE
DARIUS ,PINTILIE DAVID - CONSTANTIN si PINTILIE MIRUNA - ELENA in vederea
reprezeutarii acestora la notariat in vederea perfectarii unui act de vanzare-cumparare:
- referatul intocmit de doamna Bostan Lenuta , inspector superior in cadrul Serviciului Public
de asistenta sociala inregistrat sub nr. 551/27.01.2019 prin care solicita instituirea curatelei
speciale pentru PINTILIE DARIUS ,PINTILlE DAVID - CONSTANTIN si PINTlLIE MIRUNA -
ELENA;
-In baza pct. 27 (3), pet. 28 (3"'2) din Legea nr. 60/2012 privind aprobarea OUG nr. 79/2011
pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind
Codul civil;

In conformitate ell prevederile art.lS4, alin.( 1), art. 196 , alin.( 1) , lit.(b), art.197
alin.( I) si a art.l99, alin.(l) si (2) din OUG nr.S7/2019 privind CoduJ Administrativ .jniblicat
in MO nr.S55/0S.07.2019 ;



DISPUN:

instituie curatela speciala pentru minorii PINTILIE DARIUS eu cnp-
PINTILIE DAVID - CONSTANTIN, eu enp - si PINTILIE

MIRUNA - ELENA , eu enp- cu domiciliul in satul Ruginesti, eomuna
Ruginesti, judetul Vraneea.

Art. 2 (2.1) Se numeste curator special doamna PINTILIE ECATERINA , eu domiciliul in satul
Ruginesti , eomuna Ruginesti, judetul Vrancea, posesoare a CI seria BR nr. 790870 eliberata
de SPCLEP Adjud la data de 14.03.1996, care va reprezenta pe minorii PINTILIE DARIUS eu
enp - PINTILIE DAVID - CONSTANTIN, eu cnp - si
PINTILIE MIRUNA - ELENA , eu enp- in vederea reprezentarii aeestora Ia
ineheierea unui act de vanzare-cumprare imobiliara in indiviziune si in parti egale ,nuda
proprietate , asupra imobilului proprietatea numitilor Pintilie Danut si Pintilie Simona
compus din suprafata de 1.492 mp teren intravilan din care suprafata de 1.212 mp teren
curti construetii suprafata de 280 mp teren arabil , din 0 easa de loeuit (C1) in suprafata de
123 mp si un grajd (C2) in suprafata de 42 mp , imobil situat in satul Ruginesti ,eomuna
Ruginesti ,judetul Vraneea , avand numar cadastral 53080, astfel: nuda proprietate de
PINTILIE DARIUS, PINTILIE DAVID - CONSTANTIN si PINTILIE MIRUNA - ELENA, minori
fara capacitate de exercitiu, cu domiciliul in eomuna Ruginesti, sat Ruginesti, judetul Vrancea,
cu rezerva uzufruetului viager de eatre vinzatorul PINTILIE DANUT ,enp - si
cu mentinerea dreptului de abitatie de catre numitii PINTILIE GHEORGHE .cnp-

si PINTILIE ECATERINA, CNP - drept ee se va exercita in
comun cu nuzii proprietari PINTILIE DARIUS ,PINTILIE DAVID - CONSTANTIN si PINTILIE
MIRUNA - ELENA;

(2.2.) Fondurile banesti necesare cumpararii pe numele minorilor PINTILIE DARIUS,
PINTILIE DAVID - CONSTANTIN si PINTILIE MIRUNA - ELENA a imobilului mai sus descris
sunt asigurate de PINTILIE ECATERINA , care este si procurator de fonduri.

(2.3.) Pretul vanzarii este de 11.000 (unsprezeeemii) lei.

!\rt. 3 Curatorul are obligatia ca in termen de 30 de zile de la data finalizarii
contraetului de vanzare-cumparare sa depuna la Primaria eomunei Ruginesti -Serviciul Public
de asistenta sociala, contractul de vanzare-eumparare imobiliara.

Art. 4 Prevederile prezentei dispozitii vor fi duse la indeplinire de d-na Bostan Lenuta
si vor fi comunicate persoanelor interesate de secretarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea.

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
pt.SECRETAR GENERALUAT,
Matei Laeramioara - Marieela



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA RUGINESTI

PRIMAR

DISPOZIIIA nr. 88
din 31.01.2020

pentru stabilirea dreptului la [X] alocatie pentru sustinerea familiei,
acordat doamnei IRODIA IOANA, eu domieiliul in loe.RUGINESTI ,judetul VRANCEA,

- avand In vedere cere rea doamnei JRODIA JOANA, inregistrata la Primaria comunei COMUNA
RUGINESTI sub nr. 384/30.01.2020, prin care solicita acordarea dreptului la [X] alocatie pentru sustinerea
familiei;

- tinand cont de ancheta sociala precum si de actele doveditoare privind cornponenta familiei si veniturile
acesteia;

- avand In vedere prevederile OUG 93/2016 si HG nr. 559/2017;
- In baza prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, precum ~i cele ale,

HG I1r.38/20 II , cu modificarile si completarile ulterioare;
-111 temeiul dispozitiilor art. 154 alin.l, art. 196 alin. 1 lit. "b" ,art. 197, alin. I si a mt.199, alin.I si 2 din

OUG I1r.57/2019 privind Codul Administrativ publicat in MO nr.555/05.07.2019;

PRIMARUL COMUNEI RUGINESTI COMUNA RUGINESTI, AVRAM ION

DISPUNE:
A.·t.1.- Incepand cu data de 01.februarie.2020, se stabileste acordarea urmatoarelor drepturi:

IX] alocatie pentru sustinerea familiei

doamnei IRODIA IOANA, CNP cu domiciliul 111 loc.RUGINESTl, judetul VRANCEA, In
cuantum lunar de in cuantum de
Copi i care beneficiaza de ajutor sunt:
I. CALIN ANDREI C.N.P.:
2. CALIN PETRONELA - SAMIRA C.N.P.:

Art. 2. - Dispozitia poate f atacata pe calea instantelor judecatoresti competente.

Art. 3.- Prezenta dispozitie va fi cornunicata doamnei IRODIA IOANA, precum si Agentiei Judetene pentru Plati
~i lnspectie Sociala VRANCEA.

Data astazi, 31.01.2020

RED
2 EX

Avizat de legalitate,
ptSECRETAR GENERAL UAT,

Maricela
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JUDETUL VRANCEA
COMUNA RUGINESTI

PRIMAR

DISPOZIIIA Dr. 89
diD 31.01.2020

pentru stabilirea dreptului la [X] alocatie pentru sustinerea familiei,
acordat doamnei MOTCU IRINA, cu domiciliul in loc.RUGINESTI , judetul VRANCEA,

- avand In vedere eererea doamnei MOTCU IRINA, inregistrata la Primaria comunei COMUNA
RUGINESTI sub nr. 376/17.01.2020, prin care solicita acordarea dreptului la [X] alocatie pentru sustinerea
familiei;

- tinand eont de ancheta sociala preeum si de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile
acesteia;

- avand in vedere prevederile OUG 93/2016 si HG nr. 559/2017;
- In baza prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, precum ;;i eele ale,

HG nr. 38/20 I I ,eu rnodificarile ;;i cornpletarile ulterioare;
-Tn temeiul dispozitiilor art. 154 alin.l, art. 196 alin. I lit. "b" ,art. 197, alin. 1 si a ali. 199, alin.l si 2 din

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ publicat in MO nr.555/05.07.2019;

PRIMARUL COMUNEI RUGINESTI COMUNA RUGINESTI, AVRAM ION

DISPUNE:

Art.L- Incepand eu data de 01.februarie.2020, se stabileste acordarea urrnatoarelor drepturi:

IX] alocatie pentru sustinerea familiei

doamnei MOTCU IRINA, CNP eu domiciliul in loc.RUGINESTI , judetul VRANCEA, In
cuantum lunar de in cuantum de 82 lei.
Copii care beneficiaza de ajutor sunt:
I. COSTACHE ANASTASIA -MARIA C.N.P.:

Art. 2. - Dispozitia poate f atacata pe ealea instantelor judecatoresti eompetente.

Art. 3.- Prezenta dispozitie va fi cornunicata doamnei MOTCU IRINA, precum si Agentiei Judetene pentru PHlti ;;i
lnspectie Sociala VRANCEA.

Data astazi, 31.01.2020

RED
2 EX

Avizat de legalitate_,_
Pt.SECRETAR GENERAL UAT,

Matei Lacramioara - Maricela
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DISPOZIIIA nr. 90
din 31.01.2020

pentru stabilirea dreptuIui Ia [X] alocatie pentru sustinerea familiei,
aeordat doamnei PLA VAN ELENA, eu domieiIiuI in Ioe.RUGINESTI , judetuI VRANCEA,

- avand In vedere cererea doamnei PLAVAN ELENA, inregistrata la Primaria comunei COMUNA
RUGINESTI sub Hr. 378/29.01.2020, prin care solicita acordarea dreptului la [X] alocatie pentru sustinerea
familiei;

- tinand cont de ancheta sociala precum ~i de actele doveditoare privind componenta familiei ~i veniturile
aeesteia;

- avand 'in vedere prevederile OUG 93/2016 si HG nr. 559/2017;
- In baza prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, preeum ~i cele ale,

HG nr. 38/2011 ,eu modificarile si cornpletarile ulterioare;
-Tn temeiul dispozitiilor ali. 154 alin.l, ali. 196 alin. I lit. "b" ,art. 197, alin. 1 si a ali. 199, alin.1 si 2 din

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ publicat in MO nr.555/05.07.2019;

PRIMARUL COMUNEI RUGINESTI COMUNA RUGINESTI, AVRAM ION

DISPUNE:
Art.Lv Incepand cu data de 01.februarie.2020, se stabileste aeordarea urmatoarelor drepturi:

[X] alocatie pentru sustinerea familiei

doamnei PLA VAN ELENA, CNP Cll domiciliul in loc.RUGfNESTI , judetul VRANCEA, 'in
cuantum lunar de in cuantum de 164 lei.
Copii care benefieiaza de ajutor sunt:
1. PLAVAN MARIO DARIUS C.N.P.:
2. PLAVAN GEORGE EMANUEL C.N.P.:

Art. 2. - Dispozitia poate fi atacata pe calea instantelor judecatoresti competente.

Art. 3.- Prezenta dispozitie va fi cornunicata doamnei PLA VAN ELENA, precum si Agentiei Judetene pentru Plati
~i lnspectie Sociala VRANCEA.

Data astazi, 31.01.2020

PRIMAR, Avizat de legalitate,
Pt.SECRETAR GENERAL UAT,

Matei LaC'fra - Maricela

RED
2 E.-'(
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JUDETUL VRANCEA

COMUNA RUGINESTI
PRIMAR

t.

DISPOZIIIA nr. 91
din 31.01.2020

Pentru modificarea alocatiei de sustinere a familiei
doamnei ANTOHI DANIELA, domiciliata in loc.RUGINESTI sat. RUGINESTI ,judetul

VRANCEA

Avand in vedere:
• cererea doamnei ANTOHI DANIELA, inregistrata la nr.8 din 20.01.2020, prin care se solicita

acordarea alocatiei de sustinere a familiei, faptul ca familia acesteia nu beneficiaza de ajutor
social potrivit prevederilor Legii nr.416/200 1 si are in componenta 2 copii;

• referatul compartimentului de asistenta sociala, ancheta sociala si actele doveditoarc privind
componenta familiei si veniturile acesteia;

• Prevederile art.23 din Legea nr. 277 1 2010 privind alocatia de sustinere a familiei si
H.G.38/2011 pentru aprobarea normelor metodologice, Cll modificarile ~icompletarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.lS4, alin.(l) , art.196 , alin.l litera "b" , art.l O", alin.(l) si a
m1.199, alin.t l ) si (2) din OUG nr.S7/2019 privind Codul Administrativ publicat in MO
lU.SSSlOS.07.2019,

AVRAM ION, primarul COMUNEI RUGINESTI , judetul VRANCEA,

DISPUN:
Art.1 Incepand cu data de 01.februarie.2020 modi fica dreptul la alocatia de sustinere al familiei
doamnei ANTOHI DANIELA, CNP , cu domiciliul in loc.RUGINESTI str,
RUGINESTI judetul VRANCEA de la cuantumul de 225 lei lunar, la cuantumul de 150 lei lunar.
Motivul modificarii dreptului este :' copilul ANTOHI SIMONA a implinit virsta de 18 ani .
Art.2 Copiii care se incadreaza in prevederile Ordonantei de urgenta nr.1 OSI2003 sunt urmatorii:

l.ANTOHI COSMIN C.N.P.:
2. ANTOHI ANDREI C.N.P.:

Art.3 Prezenta dispozitie poate fi m prevederilor Legii nr.554/2004 privind
conteciosul administrativ.
ArtA Cate un exemplar din prezenta se va comunica solicitantului si Agentiei Judetene pentru Plati
si Jnspectie Sociaia FOCSANI.
Art.S Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei, se desemneaza Serviciul Public Local de
Asistenta Sociala al comunei Ruginesti ,judetul VRANCEA.

Data astazi, 31.01.2020

PRIMAR,
AVRAM_IQN
l~ ...::;-';~_--~~~\\

Avizat de legalitate,
Pt.Secretar general UAT ,

Matei LaCr~ioara - Maricela
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ROMANIA

JUDETUL VRANCEA
COMUNA RUGINESTI

PRIMAR

DISPOZITIA nr. 92
din 31.01.2020

Pentru incetarea alocatiei de sustinere a familiei
doamnei BITA MIOARA, domiciliata in loc.RUGINESTI , judetul VRANCEA

Avand in vedere:
• cererea doamnei BIT A MIOARA, inregistrata la nr.31 din 10.04.2019, prin care se solicita

acordarea alocatiei de sustinere a familiei, faptul ca familia aceasteia nu beneficiaza de ajutor
social potrivit prevederilor Legii nrA161200 1 si are in componenta un copil;

• referatul compartimentului de asistenta sociala, ancheta sociala si actele doveditoare privind
componenta familiei si veniturile acesteia;

• prevederile mi.25,alin.(6) si a art.32 din Legea nr. 277 I 2010 privind alocatia de sustinere a
familiei,modificata si completata cu art.II din OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor
rnasuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala .precum si pentru
stabi lirea unor mas uri bugetare pentru acestea in anul 2016 ;

In temeiul prevederilor 31i.154, alin.(l), art. 196. alin.(l), litera "b", art. 197, alin.(l) si a
art.l99, alin.(1) si (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ publicat in MO

nr.5SSIOS.07.2019,

AVRAM [ON, primarul COMUNEI RUGINESTI ,judetuI VRANCEA,

DISPUN:

Alt. 1 Incepand cu data de 01.februarie.2020 inceteaza dreptulla alocatia de sustinere al familiei
doamnei BITA MIOARA, CNP cu domiciliul in RUGINESTI, loc.RUGINESTl ,
judetul VRANCEA.
Art.2 Motivul incetarii alocatiei de sustinere a familiei - nu mai indeplineste conditiile prevazute de
lege.
Art.3 Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind
conteciosul administrativ.
Art.4 Cate un exemplar din prezenta se va comunica solicitantului si Agentiei Judetene Pentru Plati
si Inspectie Sociala Vancea.
Art.S Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei, se desemneaza Serviciul Public Local de
Asistenta Sociala al COMUNEI RUGINESTI, judetul VRANCEA.

Data astazi, 31.01.2020, la COMUNEI RUGINESTI.

Avizat de legalitate,
Pt.Secretar general UAT ,
Matei Lacramioara-~.~~icela
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JUDETUL VRANCEA
COMUNA RUGINESTI

PRIMAR ................~

DISPOZITIA nr. 93
din 31.01.2020

Pentru incetarea alocatiei de sustinere a familiei
domnului CALIN ROMEO, domiciliat in loc.RUGINESTI ,judetul VRANCEA

Avand in vedere:
• cererea domnului CALIN ROMEO, inregistrata la nr.275 din 23.07.2019, prin care se solicita

acordarea alocatiei de sustinere a familiei, faptul ca familia aceasteia nu beneficiaza de ajutor
social potrivit prevederilor Legii nr,416/200 1 si are in componenta 3 copii;

• referatul compartimentului de asistenta sociala, ancheta sociala si actele doveditoare privind
componenta familiei si veniturile acesteia;

• prevederile art.25,alin.(6) si a art.32 din Legea nr. 277 12010 privind alocatia de sustinere a
familiei.modificata si completata cu art.II din OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor
masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala .precum si pentru
stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016 ;

In temeiul prevederilor art.l54, alin.(l), art. 196. alin.(l), litera "b", art. 197, alin.(l) si a
art. J9Y, alin.(l) si (2) din OUU nr.57/2019 privind Codul Administrativ publicat in MO

nr.555/05.07.2019,

AVRAM ION, primarul COMUNEI RUGINESTI , judetul VRANCEA,

DISPUN:

Art.1 Incepand cu data de 01.februarie.2020 inceteaza dreptulla alocatia de sustinere al familiei
domnului CALIN ROMEO, CNP , cu domiciliul in RUGINESTI, loc.RUGINESTI ,
judetu1 VRANCEA .
Art.2 Motivul incetarii alocatiei de sustinere a familiei - nu mai indeplineste conditiile prevazutc de
lege.
Art.3 Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind
conteciosul administrativ.
ArtA Cate un exemplar din prezenta se va comunica solicitantului si Agentiei Judetene Pentru Plati
si lnspectie Sociala Vancea.
Art.S Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei, se desemneaza Serviciul Public Local de
Asistenta Sociala al COMUNEI RUGINESTI, judetul VRANCEA.

Data astazi, 31.01.2020, la COMUNEI RUGINESTI.

PRIMAR,
AVRAM ION.-._
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Avizat de legalitate,
Pt.Secretarul general UAT ,
Matei Lacramioara - Maricela



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA RUGINESTI

PRIMAR

DISPOZITIA Dr. 94
diD 31.01.2020

Pentru incetarea alocatiei de sustinere a familiei
domnuIui CERCEL GHEORGHITA, domiciliat in loc.RUGINESTI sat. RUGINESTI ,judetul

VRANCEA

Avand in vedere:
• cererea domnului CERCEL GHEORGHITA, inregistrata la m.63 din 11.03.2019, prin care se

solicita acordarea alocatiei de sustinere a familiei, faptul ca familia aceasteia nu beneficiaza de
ajutor social potrivit prevederilor Legii nr.416/200 1 si are in componenta 2 copii;

• referatul compartimentului de asistenta sociala, ancheta sociala si actele doveditoare privind
componenta familiei si veniturile acesteia;

• prevederile art.25,alin.(6) si a at1.32 din Legea nr. 277 1 2010 privind alocatia de sustinere a
familiei,modificata si completata cu art.II din OUG ill.93/2016 pentru reglementarea unor
mas uri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta social a ,precum si pentru
stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016 ;

In temeiul prevederilor art.154, alin.(l), art. 196. alin.(1), litera lib", art. 197 , alin.(1) si a
art.199, alin.(l) si (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ publicat in MO

nr.555105.07.2019,

AVRAM ION, primarul COMUNEI RUGINESTI , judetuI VRANCEA,

DISPUN:

Art.I Incepand cu data de 01.februarie.2020 inceteaza dreptulla alocatia de sustinere al familiei
domnului CERCEL GHEORGHITA, CNP cu domiciliul in RUGINESTI,
loc.RUGINESTI sat. RUGINESTI ,judetul VRANCEA ..
Art.2 Motivul incetarii alocatiei de sustinere a familiei - nu mai indeplineste conditiile prevazute de
lege.
Art.3 Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind
conteciosul administrativ.
Art.4 Cate un exemplar din prezenta se va comunica solicitantului si Agentiei Judetene Pentru Plati
si Inspectie Sociala Vancea.
Art.S Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei, se desemneaza Serviciul Public Local de
Asistenta Sociala al COMUNEI RUGINESTI, judetul VRANCEA.

Data astazi, 31.01.2020, la COMUNEI RUGINESTI.

PRIMAR,
AVR ION/:~~;:~\<
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Avizat de legalitate,
Pt. Secretar general UAT,
MateiLacra!,: ~Maricela
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JUDETUL VRANCEA
COMUNA RUGINESTI

PRIMAR

DISPOZIIIA nr. 95
din 31.01.2020

Pentru incetarea alocatiei de sustinere a familiei
domnuIui CALIN VIOREL, domiciliat in loc.RUGINESTI sat. RUGINESTI , judetuI

VRANCEA

Avand in vedere:
• cererea domnului CALIN VIQREL, inregistrata la nr.272 din 21.08.2019, prin care se solicita

acordarea alocatiei de sustinere a familiei, faptul ca familia aceasteia nu beneficiaza de ajutor
social potrivit prevederilor Legii nr.416/2001 si are in componenta un copil;

• referatul compartimentului de asistenta sociala, ancheta sociala si actele doveditoare privind
componenta familiei si veniturile acesteia;

• prevederile art.25,alin.(6) si a ati.32 din Legea nr. 277 1 2010 privind alocatia de sustinere a
familiei,modificata si completata cu art.II din QUG nr. 93/20 16 pentru reglementarea unor
mas uri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala ,precum si pentru
stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016 ;

In temeiul prevederilor ati.l54, alin.(I), ati.196. alin.(l), litera "b", art.197, alin.(l) si a
art.l99, alin.t l) si (2) din QUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ publicat in MQ

nr.555/05.07.2019,

AVRAM ION, primarul COMUNEI RUGINESTI , judetul VRANCEA,

DISPUN:

Art.1 Incepand cu data de 01.februarie.2020 inceteaza dreptulla alocatia de sustinere al familiei
domnului CALIN VIOREL, CNP cu domiciliul in RUGINESTI, loc.RUGINESTI
sat. RUGINESTI ,judetul VRANCEA ..
Art.2 Motivul incetarii alocatiei de sustinere a familiei - nu mai indeplineste conditiile prevazute de
lege.
Art.3 Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor Legii l1f.554/2004 privind
conteciosul administrativ.
Art.4 Cate un exemplar din prezenta se va comunica solicitantului si Agentiei Judetene Pentru Plati
si Inspectie Sociala Vancea.
Art.S Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei, se desemneaza Serviciul Public Local de
Asistenta Sociala al COMUNEI RUGINESTI, judetul VRANCEA.

Data astazi, 31.01.2020, la COMUNEI RUGINESTI.

Avizat de legalitate,
Pt. Secretar general UAT,
Matei Lacramioara- Maricela
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA RUGINESTI

PRIMAR

DISPOZIIIA nr. 96
din 31.01.2020

Pentru incetarea alocatiei de sustinere a familiei
doamnei GAFTON ECATERINA, domiciliata in loc.RUGINESTI sat. COPACESTI, judetul

VRANCEA

,

Avand in vedere:
• cererea doamnei GAFTON ECATERINA, inregistrata la nr.l97 din 14.02.2019, prin care se

solicita acordarea alocatiei de sustinere a familiei, faptul ca familia aceasteia nu beneficiaza de
ajutor social potrivit prevederilor Legii nr.4161200 1 si are in componenta 2 copii;

• referatul compartimentului de asistenta sociala, ancheta sociala si actele doveditoare privind
componenta familiei si veniturile acesteia;

• prevederile art.25,alin.(6) si a art.32 din Legea nr. 277 1 2010 privind alocatia de sustinere a
farniliei.modificata si completata cu art.TT din OTJG nr.911).Olfi pentrn reglementarea nnor
masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala ,precum si pentru
stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016 ;

In temeiul prevederilor art.Io-l, alin.(1), ati.196. alin.(1), litera "b", art.197, alin.t l) si a
art.l99, alin.(1) si (2) din OUG nr.57/20 19 privind Codul Administrativ publicat in MO

nr.555/05.07.2019,

AVRAM ION, primarul COMUNEI RUGINESTI , judetul VRANCEA,

DISPUN:

A."t.1 lncepand cu data de 0 l.februarie.2020 inceteaza dreptulla alocatia de sustinere al familiei
doamnei GAFTON ECATERINA, CNP cu domiciliul in RUGINESTI,
loc.RUGINESTI sat. COPACESTI ,jude .
Art.2 Motivul incetarii alocatiei de sustinere a familiei - nu mai indeplineste conditiile prevazute de
lege.
Art.3 Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind
conteciosul administrativ.
Art.4 Cate un exemplar din prezenta se va comunica solicitantului si Agentiei Judetene Pentru Plati
si Inspectie Sociala Vancea.
Art.5 Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei, se desemneaza Serviciul Public Local de
Asistenta Sociala al COMUNEI RUGINESTI, judetul VRANCEA.

Data astazi, 31.01.2020, la COMUNEI RUGINESTI.

Avizat de legalitate,
Pt.Secretar general UAT,

Matei Lacramioara - Maricela
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JUDETUL VRANCEA
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DISPOZITIA nr. 97
din 31.01.2020

Pentru incetarea alocatiei de sus tin ere a familiei
domnului GlUGORE MARIAN, domiciliat in loc.RUGINESTI sat. COPACESTI, judetul

VRANCEA

Avand in vedere:
• cererea domnului GRIGORE MARIAN, inregistrata la nr.101 din 22.04.2019, prin care se

solicita acordarea alocatiei de sustinere a familiei, faptul ca familia aceasteia nu beneficiaza de
ajutor social potrivit prevederilor Legii nrA16/200 1 si are in componenta 2 copii;

• referatul compartimentului de asistenta sociala, ancheta sociala si actele doveditoare privind
componenta familiei si veniturile acesteia;

• prevederile art.25,alin.(6) si a art.32 din Legea nr. 277 1 2010 privind alocatia de sustinere a
familiei,modificata si completata cu art.II din OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor
masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala ,precum si pentru
stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016 ;

In temeiul prevederilor art. 154, alin.(1), art. 196. alin.(l), litera "b", art.l97, alin.( 1) si a
art.l99, alin.tl) si (2) din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ publicat in MO

nr.555105.07.2019,

AVRAM ION, primarul COMUNEI RUGINESTI , judetul VRANCEA,

DISPUN:

Art.1 Incepand cu data de 01.februarie.2020 inceteaza dreptul la alocatia de sustinere al familiei
domnului GRIGORE MARIAN, CNP cu domiciliul in RUGINESTI,
loc.RUGINESTI sat. COPACESTI ,judetul VRANCEA ..
Art.2 Motivul incetarii alocatiei de sustinere a familiei - nu mai indeplineste conditiile prevazute de
lege.
Art.3 Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor Legii nr.554/2004 privincl
conteciosul administrativ.
ArtA Cate un exemplar din prezenta se va comunica solicitantului si Agentiei Judetene Pentru Plati
si Inspectie Sociala Vancea.
Art.S Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei, se desemneaza Serviciul Public Local de
Asistenta Sociala al COMUNEI RUGINESTI, judetul VRANCEA.

Data astazi, 31.01.2020, la COMUNEI RUGINESTI.

PRIMAR,
AV,RAM ION

Avizat de legalitate,
Pt. Secretar general UAT,

MaleiLacramir~aricela
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DISPOZITIA nr. 98
din 31.01.2020

Pentru incetarea alocatiei de sustinere a familiei
doamnei MAN CAS CRISTINA-LACRAMIOARA, domiciliata in loc.RUGINESTI sat.

RUGINESTI , judetul VRANCEA

Avand in vedere:
• cererea doamnei MANCAS CRISTINA-LACRAMIOARA, inregistrata la nr.116 din

19.02.2018, prin care se solicita acordarea alocatiei de sustinere a familiei, faptul ca familia
aceasteia nu beneficiaza de ajutor social potrivit prevederilor Legii nr.416/200 1 si are in
componenta 2 copii;

• referatul compartimentului de asistenta sociala, ancheta sociala si actele doveditoare privind
componenta familiei si veniturile acesteia;

• prevederile art.25,alin.(6) si a art.32 din Legea nr. 277 1 2010 privind alocatia de sustinere a
familiei.rnodificata si completata eu art.II din OUG nr.93/2016 pentru reglementarea uno!"
masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala ,preeum si pentru
stahilirea unor masuri bugetare pentru aeestea in anu12016 ;

In temeiul prevederilor art. 154, alin.(1), art. 196. alin.(l), litera "b", mt.l97, alin.(l) si a
art.199, alin.( 1) si (2) din OUG nr.57/20 19 privind Codul Administrativ publicat in MO

nr.555/05.07.2019,

AVRAM ION, primarul COMUNEI RUGINESTI , judetul VRANCEA,

DISPUN:

Art. I Incepand eu data de 0 l.februarie.2020 inceteaza dreptulla alocatia de sustinere al familiei
doamnei MAN CAS CRISTINA-LACRAMIOARA, CNP eu domiciliul in
RUGINESTI, loe.RUGINESTI sat. RUGINESTI ,judetul VRANCEA ..
Art.2 Motivul ineetarii aloeatiei de sustinere a familiei - nu mai indeplineste eonditiile prevazute de
lege.
Art.3 Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind
eonteeiosul administrativ.
Art.4 Cate un exemplar din prezenta se va eomunica solicitantului si Agentiei Judetene Pentru Platt
si Inspectie Sociala Vancea.
Art.S Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei, se desemneaza Servieiul Public Local de
Asistenta Sociala al COMUNEI RUGINESTI, judetul VRANCEA.

Data astazi, 31.01.2020, la COMUNEI RUGINESTI.

Avizat de legalitate,
Pt.Secretar general UAT,
Matei Lacramioara - Maricela
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JUDETUL VRANCEA

COMUNA RUGINESTI
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DISPOZITIA Dr. 99
diD 31.01.2020

Pentru incetarea alocatiei de sustinere a familiei
doamnei MUSAT RAMONA- NICOLETA, domiciliata in loc.RUGINESTI sat. RUGINESTI?

judetul VRANCEA

Avand in vedere:
• cererea doarnnei MUSAT RAMONA- NICOLETA, inregistrata 1a nr.270 din 26.03.2019, prin

care se solicita acordarea alocatiei de sustinere a familiei, faptul ca familia aceasteia nu
beneficiaza de ajutor social potrivit prevederilor Legii nr.416/200 1 si are in componenta un
copil;

• referatul compartimentului de asistenta sociala, ancheta sociala si actele doveditoare privind
componenta familiei si veniturile acesteia;

• prevederile art.25,alin.(6) si a art.32 din Legea nr. 277 1 2010 privind alocatia de sustinere a
farniliei,modifieata si eompletata eu art.II din OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor
masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala ,precum si pentru
stabillrea unor mas uri bugetare pentru aeestea in anul 2U 16 ;

In temeiul prevederilor art. 154, alin.(1), art.196. alin.(l), litera "b", 311.197, alin.(1) si a
art.l99, alin.(1) si (2) din OUG nr.57/20 19 privind Codul Adrninistrativ publicat in MO

nr.555/05.07.2019,

AVRAM ION, primarul COMUNEI RUGINESTI ,judetul VRANCEA,

DISPUN:

Art.I Incepand eu data de 0 1.februarie.2020 inceteaza dreptul la alocatia de sustinere al familiei
doamnei MUSAT RAMONA- NICOLETA, CNP cu domiciliul in RUGINESTI,
loc.RUGINESTI sat. RUGINESTI ,judetul VRA
Art,2 Motivul ineetarii aloeatiei de sustinere a familiei - nu mai indeplineste eonditiile prevazute de
lege.
Art.3 Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind
conteeiosuI administrativ.
ArtA Cate un exemplar din prezenta se va eomuniea solicitantului si Agentiei Judetene Pentru Plati
si Inspectie Sociala Vancea.
Art.S Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei, se desemneaza Serviciul Public Local de
Asistenta Sociala a1 COMUNEI RUGINESTI, judetu1 VRANCEA.

Data astazi, 31.01.2020, la COMUNEI RUGINESTI.

Avizat de Iega1itate,
Pt.Secretar general UAT,
Matei Lacramioan - Maricela
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DISPOZIIIA Dr. 100
din 31.01.2020

Pentru incetarea alocatiei de sustinere a familiei
doamnei TANASE MIRELA, domiciliata in loc.RUGINESTI sat. COPACESTI ,judetul

VRANCEA

Avand in vedere:
• cererea doamnei TANASE MIRELA, inregistrata la nr.249 din 23.11.2018, prin care se solicita

acordarea alocatiei de sustinere a familiei, faptul ca familia aceasteia nu beneficiaza de ajutor
social potrivit prevederilor Legii nr.416/200 1 si are in componenta 3 copii;

• referatul compartimentului de asistenta sociala, ancheta sociala si actele doveditoare privind
componenta familiei si veniturile acesteia;

• prevederile art.25,alin.(6) si a art.32 din Legea nr. 277 1 2010 privind alocatia de sustinere a
familiei,modificata si completata cu art.II din OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor
masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala ,precum si pentru
stabilirea unor mas uri bugetare pentru aces tea in anul 2016 ;

In temeiul prevederilor art. 154, alin.(1), art. 196. alin.(1), litera "b", art.l97, alin.(l) si a
art.199, alin.(l) si (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ publicat in MO

nr.55SI05.07.2019,

AVRAM ION, primarul COMUNEI RUGINESTI , judetul VRANCEA,

DISPUN:

Art.I Incepand cu data de 01.februarie.2020 inceteaza dreptulla alocatia de sustinere al familiei
doamnei TANASE MIRELA, CNP cu domiciliul in RUGINESTI, loc.RUGINESTI
sat. COP ACESTI , judetul VRANCEA ..
Art.2 Motivul incetarii alocatiei de sustinere a familiei - nu mai indeplineste conditiile prevazute de
lege.
Art.3 Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind
conteciosul administrativ.
Art.4 Cate un exemplar din prezenta se va comunica solicitantului si Agentiei Judetene Pentru Plati
si Inspectie Sociala Vancea.
Art.S Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei, se desemneaza Serviciul Public Local de
Asistenta Sociala al COMUNEI RUGINESTI, judetul VRANCEA.

Data astazi, 31.01.2020, la COMUNEI RUGINESTI.

Avizat de legalitate,
Pt.Secretar general UAT ,

Matei Lacramioara - aricela


