
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA CERNĂTEȘTI 

PRIMAR 
 

D I S P O Z I Ț I E 

privind aprobarea planului de intervenție și acordarea unui ajutor de urgenţă 
doamnei Tudorancea Maria 

 
Primarul comunei Cernătești, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- referatul d-nei Tîrlă Mădălina-Denisa, inspector în cadrul compartimentului 

stare civilă și asistență socială, înregistrat sub nr. 1432/16.04.2021; 

- procesul verbal de control la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 

Cernătești al Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială nr. 2594/09.02.2021, 

înregistrat la UAT Cernătești cu nr. 473/09.02.2021, prin care a fost dispusă măsura 

pentru remedierea deficiențelor constatate la domiciliul doamnei Tudorancea Maria; 

- cererea  nr. 1420/14.04.2021 a doamnei Tudorancea Maria, prin care solicită 

acordarea unui ajutor de urgență; 

- prevederile art. 28 alin. (2) și alin. (5) din Legea 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile HCL 15 privind bugetul local al comunei Cernătești 

- prevederile art. 41- art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile HCL 15/15.04.2021 privind bugetul local de venituri și cheltuieli 

al comunei Cernătești pentru anu 2021; 

- prevederile art. 11, art. 15, art. 16 și art. 129 din Legea nr. 292/2011 a 

asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 25 și art. 26 din Legea 116/2002 privind prevenirea și 

combaterea marginalizării sociale, cu modificările si completările ulterioare;  

- art. 155 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b), art. 197 alin. (1), art. 200 din 

O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare: 

D I S P U N E : 

Art. 1. (1) Se aprobă Planul pentru stabilirea situațiilor deosebite pentru care 

se acordă ajutoare de urgență doamnei Tudorancea Maria. 

(2) Se aprobă un ajutor de urgență, din bugetul local al comunei Cernătești, în 

cuantum de 300 lei doamnei Tudorancea Maria, domiciliată în sat Cernătești, 

comuna Cernătești, județul Buzău, CNP 2400324100111, reprezentând produse 

alimentare și de igienă. 



Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Primarul 

comunei Cernătețti, Biroul financiar contabil, achiziții publice, taxe și impozite și 

compartimentul de stare civilă și asistență socială din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Cernătești. 

 Art. 3. Secretarul general al comunei Cernătești va transmite prezenta 

dispoziție, persoanei nominolizate la art. 1 alin(2), Biroului financiar contabil, ahiziții 

publice, impozite și taxe, Compartimentului stare civilă și asistență socială pentru 

ducere la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului – județul Buzău în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 Art. 4. Dispoziția se poate ataca pe calea contenciosului administrativ în termen 

de 30 de zile de la data emiterii. 
 
    

            PRIMAR                                    Contrasemnează pentru legalitate, 
    MÎRZEA PETRACHE                      Secretar general al UAT Cernătești 

                                                           DUMITRAȘCU DORU-VASILE 
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