
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZAU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 
PRIMAR 

 
DISPOZIȚIE 

Privind încetarea dosarului de venit minim garantat pentru familia reprezentată 
de domnul  

NIȚĂ DUMITRU având 
CNP 1570414100031 

 

Primarul comunei Cernătești, județul Buzău; 

Având in vedere: 

- cererea nr. 470/09.02.2021 a doamnei Moldoveanu Gabriela, 
concubina domnului Niță Dumitru, prin care ne face cunoscut faptul că a 

primit de la Casa de Pensii decizia de pensie nr. 289123/27.01.2021 și 

solicită încetarea venitului minim garantat începând cu 01 martie 2021; 
- referatul inspectorului cu atribuții de asistență socială înregistrat cu 

nr. 657/23.02.2021; 
- prevederile art. 20, alin. (1) lit. a) și alin. (4) și alin. (5) din Legea 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- prevederile art. 35 alin. (1), lit. c), alin (2) și alin. (3) din HG 

50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 112, alin. (2) lit d) din Legea 292/2011 prvind 
asistența socială; 

În temeiul art. 196, alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019, privind 
codul administrativ; 

DISPUNE 

Art.1. (1) Începând cu luna martie 2021 încetează acordarea 
drepturilor reprezentând venit minim garantat, conform Legii 416/2001, 
pentru familia reprezentată de domnul Niță Dumitru, având CNP 

1570414100031, cu domiciliul în sat Manasia, comuna Cernătești, județul 

Buzău. 

  (2) Motivul încetării ajutorului social: nu se mai încadrează 
în prevederile Legii 416/2001 pe motiv că unul din membrii familiei obține 

venituri. 
Art.2. Prezenta dispoziție se comunică solicitantului, Prefecturii 

județului Buzău în vederea efectuării controlului de legalitate si a AJPIS 

Buzău în vederea emiterii deciziei de încetare a drepturilor către beneficiar 
și se comunică în scris titularului în termen de 5 (cinci) zile de la data 

emiterii acesteia. 
Art.3. Dispoziția se poate ataca pe calea contenciosului 

administrativ în termen de 30 de zile de la data emiterii. 
 
          Primar,                                                 Contrasemnează pentru legalitate 
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Nr.  23/23.02.2021 


