
Comuna Padureni,   judetul Vaslui,    telefon: 0235/485785   fax: 0235/485785,
e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com , cod postal 737395

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                           

DISPOZIȚIA nr. 139 /2022
privind modificarea dreptului la ajutor social

    Având în vedere:
- cererile si  declarațiile pe proprie raspundere privind acordarea dreptului la ajutor social,

însoțite de documentele doveditoare depuse la dosar;
- referatul  consilierului -asistent social nr. 1520/22.03.2022 privind  propunerea de modificare

a dreptului la ajutor social, familiilor si persoanelor singure beneficiare;
În conformitate cu prevederile:
    - Legii nr. 225/2021 privind indexarea  Indicatorului Social de Referință(ISR) cu rata medie a

inflației;
- Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare si
cele  ale   Hotararii  de  Guvern  nr.50/2011  privind  aprobarea  Normelor  metodologice,  cu
modificările si  completările ulterioare;
-prevederile art. 154, alin. (2), art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. c) din Ordonanța de Urgență
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit.b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind
Codul    administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI PĂDURENI , JUDEŢUL VASLUI

DISPUN:

            Art.1. Incepand cu data de 1 martie 2022, se aprobă modificarea  dreptului la  ajutor social,
pentru  un  număr  de  37  de  familii  si  persoane  singure  beneficiare,  cuprinse  în  situația
centralizatoare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispozitie. 

Motivul modificării este: recalcularea cuantumului ajutorului social, ca  urmare a majorarii
Indicatorului Social de Referință (ISR).

Art.2.  Titularii dreptului de ajutor social, prevăzuți la art. 1, au obligația să comunice în
scris primarului, orice modificare survenită privind domiciliul, sau, după caz, reședința, veniturile și
numărul membriilor familiei în termen de 5 zile de la producerea acesteia.

 Art.3. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate titularilor în termen de 5 zile de la
data emiterii, prin grija personalului din cadrul compartimentului de asistentă socială. 

Art.4.  Prezenta  dispozitie  se  pot  ataca  potrivit  prevederilor  Legii  contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică, de către secretarul general al comunei Pădureni , în
termenul prevăzut de lege, autorităţilor interesate.

                                                                     Pădureni ,  22 martie 2022
   Primar,
Diaconu Temistocle

                                                                                                         Contrasemnează                                                                                                                                              
Secretar General UAT Pădureni

                         Munteanu Mirela 
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