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DISPOZITIA Nr.164 din 17.11.2021

!a acordarea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuiuntei cu combustibili solizi,pentru
sezonu! rece perioada noiembrie 2021- martie 2022
Cu privire

Avand in vedere:

-Cererea nr.2O/t7.L!.2O2La domuluiCostache Damian Viorel prin care solicita acordarea ajutorului
pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi,pentru sezonul rece perioada noiembrie 2021- martie
2022;

-referatul cu atributii de asistenta sociala,insotit de lista cu persoanele care solicita acordarea ajutorului
pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi, pentru sezonul rece periada noiembrie 2021-martie
2022, in registrat su b nr.4524 / 17 .]-]'.2021-

-prevederle art,3,art,5 alin,(2) lit,"d",art,7 ,arl,17alin,(l) din legea nr.226/2O2L privind stabilirea
masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie;
-prevederile art.s alin.(1) si art.26 din HG.nr.107312121- pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.226l2O2L prrivind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru
consumatorul vulnerabil de energie;
ln temeiul art.155 alin.(1)

lit."d"

si alin.5 lt."a",art.195 alin.(1)

lit."b" din OUG nr.57/2019 privind Codul

Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
PRTMARUt COMUNEI DRAGHICENUUDETUT

Otr

DISPUNE:

Art.1. Acordarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi pentru
familia domnului Costache Damian-Viorel cu domiciliu in ORAGHICENI , CNP I 740415280801 in calitate de titular al ajutorului.
Art.2. Cuantumul lunar al ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi este de
288 lei, valoarea totala a ajutorului pentru perioada 01.11.2021 - 31.03.2022 este de 1440. lei.
Art3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se imputerniceste compartimentul financiarcontabil si de asistenta sociala din cadrul Primariei Draghiceni
Art.3. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii Contenciosului administrativ
nr.55412004 cu modificarile si completarile ulterioare;
Art.4.Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta Institutiei Prefectului Judetului Olt si AJPIS Olt
si persoanelor interesate
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DtSpOZtTtA Nr.165 din 17.11.2021
cu privire la acordarea dreptului la ajutor pentru incalzirea
tocuiuntei cu combustibili solizi,pentru
sezonul rece Berioada noiembrie 2021_ marti e2O22

Avand in vedere:
-cererea nr'L7/t]-t1,2o2ta doamnei socol
Ecaterina prin care solicita acordarea ajutorului pentru
incalzirea locuintei cu combustibili solizi,pentru
seronut rece perioada noiembrie 2021- marti
e 2022;
-referatul cu atributii de asistenta sociala,insotit
de lista cu persoanele care solicita acordarea
ajutorului
pentru incalzirea locuinteicu combustibili
solizi, pentru sezonul rece periada noiembrie 2021-martie
2022, in registrat su b nr.4S2U tl .tt.2)Zt
-prevederle art,3,art,6 alin,(2) lit,"d",art,7
,art,17 arin,(1) din legea nr.226/2o2lprivind stabilirea
masurilor de protectie sociara pentru consumatorul
vulnerabil de energie;
-prevederile art'5 alin.(1) si art.26 din HG.nr.1073/2o2Lpentru
aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederitor Legii nr.226/2o2lprrivind
stabilirea masuritor de protectie sociala pentru
consumatorul vulnerabil de energie;
ln temeiul art.155 arin.(1) rit."d" si arin.s rt."a",art.196
arin.(1) rit.,,b,, din ouG nr.57/2019 privind codur

Administrativ cu modificarite si completarile utterioare;

PRIMARUT COMUNEI DRAGHICENI,JUDETUL
OTT
DISPUNE:

Art'1' Acordarea ajutorutui lunar pentru incalzirea locuintei

cu combustibili solizi pentru
familia doamnei Socol Ecaterina cu domiciliu in
DRAGHiaENI , cNp -26509272g079l in
calitate de titular al ajutorului.
Art'z' Cuantumul lunar al ajutorului pentru incalzirea
locuintei cu combustibili solizi este de
160 lei, valoarea totala a.ajutorutui p"nt., perioada
01.11.2021
3r.03.20 22 estede g00. lei.
Art3'cu ducerea Ia indeplini.. u p.ei"nteiiispozitii
s" i.nput.*iceste compartimentur financiarcontabil si de asistenta sociara din cadrur primariei
o*gnl."ri
Afi'.|-t:::nta dispozitie poate fi atacatapotrivit preved"erilor Legii
contenciosului administrativ
nr.55412004 cu modificarire si compretariie
urterioare ;
Art'4'Prezenta dispozitie se aduce li cunostinta Institu;iei prefectului
Judetului olt si AJpIS olt
si persoanelor interesate
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DISPOZIT|A Nr.16G din
Cu privire

Lt.tt.202t

la acordarea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuiuntei cu combustibili solizi,pentru

sezonul rece perioada noiembrie 2021- marti e 2022
Avand in vedere:

-Cererea nr.L8/L5.L7.202L a domului Giugiuc Adrian Catalin prin
care solicita acordarea ajutorului
pentru incalzirea locuinteicu combustibili solizi,pentru sezonul rece perioada
noiembrie 2021- martie
2022;

-referatul cu atributiide asistenta sociala,insotit de lista cu persoanele care
solicita acordarea ajutorului
pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi, pentru sezonul rece periada
noiembrie 2021-martie
ZO22,inregistrat su b nr.4522/ 17 .tt.2OZ1,
-prevederle art,3,art,6 alin,(2) lit,"d",art,7
,art,l7 alin,(1) din legea nr.226/202L privind stabilirea
masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie;
-prevederile art.5 alin.(1) si art.26 din HG.nr.107312021, pentru aprobarea
Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021prrivind stabilirea masurilor de protectie
sociala pentru
consumatorul vulnerabil de energie;
ln

temeiulart.l55 alin.(1)lit."d" sialin.5lt."a",art.196 alin.(1) lit."b,,din OUG nr.57/2019 privind Codul

Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
PRIMARUT COMUNEI DRAGHICEN!,JUDETU L OLT
D!SPUNE:

frtt1. Acordarea ajutorului

lunar pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi pentru
familia domnului Giugiuc Adrian-catalin cu domiciliu in DRAGHICENI cNp ,
1750214441510 in calitate de titular al ajutorului.
Art.2. Cuantumul lunar al ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi
este de
256 lei, valoarea totala a ajutorului pentru perioada 01.11.2021
31.03.2022
este
de
12g0.
lei.
Art3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se imputerniceste compartimentul
financiarcontabil si de asistenta sociala din cadrur primariei Draghiceni
Art,3. Prezenta dispozitie poate fi atacatapotrivit prevederilor Legii Contenciosului administrativ
nr.55412004 cu modificarile si completarile ulterioare
;
Art.4.Prczenta dispozitie se aduce Ia cunostinta Institutiei Prefectului Judetului
Olt si AJpIS Olt
si persoanelor interesate
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DtSpOZITtA Nr.1G7 din

t7.tt.2}2t

cu privire la acordarea dreptului ta ajutor pentru
incalzirea locuiuntei cu combustibilisolizi,pentru
sezonul rece perioada noiembrie 2021_
marti e 2O22
Avand in vedere:

-cererea nr'19h5'11"2021' a domului
Baroana loan prin care solicita acordarea
ajutorului pentru
incalzirea locuintei cu combustibili solizi,pentru
sezonul rece perioada noiembrie 2o2l- martie2022;
-referatul
cu atributii de asistenta sociala,insotit

de lista cu persoanere care solicita acordarea
ajutorului
pentru incalzirea locuintei cu combustibili
solizi, pentru sezonur rece periada noiembrie
2021-martie

2O22,inr egistrat su b nr.4523 17 .1,1.2021,
/
-prevederre art,3,art,5 arin,(2) rit,"d",art,7

,art,!7 arin,(L)din regea nr.226/2o2Lprivind stabirirea
masurilor de protectie sociara pentru consumatorur
vurnerabir de energie;
-prevederile art'5 alin'(1) si art.26 din
HG.nr.L0 73l2o2r pentru aprobarea Normelor
metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.226/202l prrivind
stabilirea masurilor de protectie sociala pentru
consumatorul vulnerabil de energie;
ln temeiulart'L55 alin.(1) lit."d" si alin.5
lt."a",art.1g6 alin.(1)

Administrativ cu modificarile si completarile
ulterioare;

lit.,,b,,din ol)G nr.571201g privind codul

PRIMARUT COMUNEI DRAGHICENI,JUDETUI
OIT
DISPUNE:

Art'l'

Acordarea ajutorului lunar pentru incalzirealocuintei
cu combustibili solizi pentru
familia domnului Baroana Ioan cu domiciliu
in onAcuicENr , cNp - I5603032g0g00 in
calitate de titular al ajutorulu i.
Art'2' cuantumul lunar.al ajutorului pentru incalzirealocuintei
64 lei, valoarea totala.a aj.utoiului pentru perioada 01.11.2021-cu combustibili solizi este de
31.03.2022este de 320. lei.
Art3'cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii
J;;;;.rniceste
compartimentul financiarcontabil si de asistenta sociara din cadrur primariei
orugrri..ri
Art'3' Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit preved"erilor
Legii contenciosului administrativ
nr.55412004 cu modificarile si completariie
ulterioare ;
Art'4'Ptezenta dispozitie se atJuce Ia cunostinta
Institu;iei prefectului Judetului olt si AJpIS
olt
si persoanelor interesate
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DISPOZITIA Nr.158 din 17.1L.202t
privire
Cu
la acordarea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuiuntei cu combustibili solizi,pentru
sezonul rece perioada noiembrie 2021- martie 2022

Avand in vedere:
-Cererea nr.2U\7.11.2021' a domului Stefanescu Stefan Laurentiu prin care solicita acordarea
ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibilisolizi,pentru sezonul rece perioada noiembrie 2021martie 2022;

-referatul cu atributiide asistenta sociala,insotit de lista cu persoanele care solicita acordarea ajutorului
pentru incalzirea locuinteicu combustibili solizi, pentru sezonul rece periada noiembrie 2021-martie
2O22,inregistrat

b nr.4S2S/ 17 .1t.202t
-prevederle art,3,art,6 alin,(2) lit,"d",arl,7 ,art,l7 alin,(1) din legea nr.226l202L privind stabilirea
masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie;
su

-prevederile art.5 alin.(1) si art.26 din HG.nr.1073/2021pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.226/2O21, prrivind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru
consumatorul vulnerabil de energie;
ln temeiul art.155 alin.(1) lit."d" si alin.5 lt."a",art.196 alin.(1) lit."b" din OUG nr.57l2O!9 privind Codul
Administrativ cu modificarile si completa rile ulterioa re;
PRIMARUL COMUNEI DRAGHICENI,JUDETU L OLT
DISPUNE:

Art.1. Acordarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi pentru
familia domnului Stefanescu Stefan Laurentiu cu domiciliu in DRAGHICENI CNp ,
I 750708280821 in calitate de titular al aiutorului.
Art.2. Cuantumul lunar al ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi este de
224 lei, valoarea totala a ajutorului pentru perioada 01.11.2021- 31.03.2022 este de 1120. lei.
Art3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se imputerniceste compartimentul financiarcontabil si de asistenta sociala din cadrul Primariei Draghiceni
Art.3. Prezenta dispozitie poate fi atacatapotrivit prevederilor Legii Contenciosului administrativ
nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare ;
Art.4.Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta Institutiei Prefectului Judetului Olt si AJpIS Olt
si persoanelor interesate
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DISPOZITIA Nr.169 din 17.11.2021
privire
Cu
la acordarea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuiuntei cu combustibiti solizi,pentru
sezonul rece perioada noiembrie 2021- martie2O22

Avand in vedere:

-Cererea nr.22lL7.t1..?:021- a domului Patru Tudor prin care solicita acordarea ajutorului pentru
incalzirea locuintei cu combustibili solizi,pentru sezonul rece perioada noiembrie 2021- martie 2O2Z;
-referatul cu atributii de asistenta sociala,insotit de lista cu persoanele care solicita acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi, pentru sezonul rece periada noiembrie 2021-martie
2022, i n registrat su b nr.4526 / 17 .LL.2O2L
-prevederle art,3,art,5 alin,(2) lit,"d",art,7 ,art,l7 alin,(1) din legea nr.22612o2l privind stabilirea
masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie;
-prevederile art.5 alin.(1) siart.26 din HG.nr.1073/2021, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021prrivind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru
consumatorul vulnerabil de energie;
ln temeiul art.155 alin.(1) lit."d" si alin.5 lt."a",art.196 alin.(1) lit."b" din OUG nr.S7/2019 privind Codul
Admin istrativ cu modifica rile si completa rile ulterioa re;
PRIMARUT COMUNEI DRAGHICENI,JUDETUL OLT
DISPUNE:

Acordarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi pentru
familia domnului Patru Tudor cu domiciliu in DRAGHICENI , CNp -t62on 22g0gl g in
calitate de titular al ajutorului.
Art.2. Cuantumul lunar al ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi este de
256 lei, valoarea totala a ajutorului pentru perioada 01.11.2021 - 31.03.2022 este de 1280. lei.
Art3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se imputerniceste compartimentul financiarcontabil si de asistenta sociala din cadrul Primariei Draghiceni
Art.3. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii Contenciosului administrativ
nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare ;
Art.4.Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta Institutiei Prefectului Judetului Olt si AJpIS Olt
si persoanelor interesate
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DISPOZITIA Nr. 170 din 18.11.2021
Referitoari: la incetarea indemnizatiei de insotitor al persoanei incadrata in gradul de handicap
grav permanent a numitului Florica Paul.
Avand in vedere:

-Dispozitia nr.l63126.l0.2020privind acordarea indemnizatiei de insotitor domnului Florica
Paul -persoana incadrata in gradul de handicap grav,perrnanent ;
-Cererea domnului Florica Paul prin care solicita incetarea indemnizatiei de insotitor
inregisraA sub nr. 4563 din .18.112021;
- certificatul de incadrare in grad de handicap grav nr.6610/15.10.2020 al domnului Florica
Paul eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt;
-Acordul DGASPC nr. 52912119.10.2020 inregistrat de primaria comunei Draghiceni sub
nr.3794122.10.2020 privind optiunea domnului Florica Paul de a primi indemnizatie de
insotitor;

- prevederile art.7 alin.

(l) din anexa la OAP nr.79412002

privind aprobarea modalitatii de
plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav,
precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal;
- prevederile art. 43 alin. (3) din Legea nr. 44812006 (rl) privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. (6) - (7) din anexa la Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 44812006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
aprobate prin H.G. nr.26812007, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art. 155 alin.(l) lit."e",art.l96 alin (l) lit."b" din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2A19 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI DRAGHICENI,

D ISPUNE:

de Ol.l2.2}2l,inceteazAplata indemnizatiei de insotitor in cuantum
lunar de 1386 lei, numitului Florica Paul , identificat cu CNP -1370708280812..
Art.2.Cu ducerea la indeplinire se imputerniceste compartimentul financiar-contabil din cadrul
primariei Draghiceni.
Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica lnstitutiei Prefectului judetului Olt,persoanei
interesate si se aduce la cunostinta prin afisare la sediul primariei Draghiceni

Art. l.

Inceprand cu data

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR

ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA DRAGHICENI
Tel. 0349/5051'19
Fax. 0349/50501 19

PRIMAR

DI

SPOZIT IA

nr. 171 din 18.11.2021

cu privire la: incadrarea doamnei Florica Ioana in functia de asistent personal
al persoanei cu handicap grav,permanent.
Avand in vedere:

- cererea nr.4565118.11.2021 a doamnei Florica Ioana in calitate de
incadrata in grad de handicap grav,permanent;

fiica

pentru tatal sau, Florica Paul -

- certificatul nr. 6610/15.10.2020, eliberat de C.J. Olt - Comisia de evaluare a persoanelor adulte privind
incadrarea in gradul de handicap grav permanent;

-acordul DGASPC nr.65563118.11.2021 inregistrat la Primaria comunei Draghiceni sub nr.4562 din
18.ll.202l,privind optiunea domnului Florica Paul de a beneficia de asistent personal;.
- prevederile H.C.L. nr.25131.08.2020 cu privire la aprobare modificare organigrama ,organigramd, numdr
de personal qi stat de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Draghiceni;
-prevederile art.l alin,(l) din HG nr,4ll202l pentru stabilirea salariului debaza minim brut pe taragarantat
in plata;
- prevederile art. 35 - 39 9i art.44 lit. a) din Legea nr. 44812006 (rl) privind protecJia qi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificdrile gi completarile ulterioare;
- prevederile art. 2 - 5 din anexa la HG nr. 42712001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
condiliile de incadrare, drepturile gi obligaliile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificdrile gi
completdri le ulterioare;

- prevederile art.25 din anexa la H.G. nr.26812007, Hotdrdre pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 44812006 privind protec{ia gi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- prevederile art. 10, art. 12 alin. (l) 9i art. 16 alin. (l) din Legea nr. 5312003, Codul Muncii (rl), cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
-prevederile art.38 alin. lit.a(3)-c),anexa nr.ll,Capitolul l-unitati sanitare de asistenta sociala si de asistenta
medico-sociala,pt-3.2,nr.crt.45 din Legea nr.l53l20l7-Lege cadru privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice.
-Contractul individual de munca nr.4564 din 18.11,2021 incheiat pe perioada nedeterminata intre Consiliul
Local Draghiceni,reprezentat legal de domnul primar Filip Ovidiu Florin si doamna Florica Ioana;.
Intemeiul art. 155 alin(l),lit."e"art.l96alin.(l)lit.b)dinOrdonantadeUrgentaaGuvernului
nr.5712019
privind Codul Administrativ cu modificlrile gi complet6rile ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI DRAGHICENI

Art. l. incep6nd cu data de 0l . 12.2021,

DISPUNE:

-

doamna Florica Ioana identificata cu CNP -2600913280794, se
incadreazd in funclia de asistent personal latatal sau Florica Paul, identificat cu CNP
I 3707082808 I 2,persoanl
incadratd in gradul de handicap grav,permanent.

-

Art.2.lncep6nd cu data de 01.12.2021, se stabileste salariul de baza brut lunar cuvenit ,doamnei Florica
5 in cuantum de 2706 lei.
Art.3. Atribufiile de serviciu ale doamnei Florrica loana, sunt stabilite prin figa postului, anex6 la

Ioana ,nivel studii medii,coeficient l,0l,gradatia

contractul individual de munci.

Art. 4. Prezenta dispozilie se comunica Primarului comunei Draghiceni, , compartimentului financiarcontabil, doamnei Florica Ioana, compartimentului de asistenld sociald gi autoritate tutelard, pentru ducerea la
indeplinire gi Instituliei Prefectului Judetului OIt.
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DISPOZITIA Nr.172 din 18.11.2021
Cu privire

la acordarea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuiunteicu combustibilisolizi,pentru

sezonul rece perioada noiembrie 2021- martie2022
Avand in vedere:

-Cererea nr.23/11.1,7.202Ia domului Bobocellon prin care solicita acordarea ajutoruluipentrru
incalzirea locuintei cu combustibili solizi,pentru sezonul rece perioada noiembrie 2O2t- martie2022;

-referatul cu atributiide asistenta sociala,insotit de lista cu persoanele care solicita acordarea ajutorului
pentru incalzirea locuinteicu combustibili solizi, pentru sezonul rece periada noiembrie 2021-martie
2O22,inregistrat su b nr.457 4 / t8.71.2021
-prevederle art,3,art,6 alin,(2) lit,"d",arI,7 ,arl,l7 alin,(1) din legea nr.226/2021privind stabilirea
masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie;
-prevederile art.5 alin.(1) si art.26 din HG.nr.1073/2021pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021. prrivind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru
consumatorul vulnerabil de energie;
privind Codul
ln temeiulart.l55 alin.(1)lit."d" sialin.5lt."a",art.196 alin.(1) lit."b" din O|JGnr.57l2019
Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
PRIMARUL COMUNEI DRAGH ICENI,JUDETU L OLT
DISPUNE:

Art.1. Acordarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi pentru
familia domnului Bobocel Ion cu domiciliu in DRAGHICENI , CNP -1540715280826 in
calitate de titular al ajutorului.
Art.Z. Cuantumul lunar at ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi este de
lg2lei,valoarea totala a ajr"rtorului pentru perioada 01.11.2021- 31.03.2022 este de 960. lei.
Art3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se imputerniceste compartimentul financiarcontabil si de asistenta sociala din cadrul Primariei Draghiceni
Art.3. prezenta dispozitie poate fi atacatapotrivit prevederilor Legii Contenciosului administrativ
nr.55412004 cu modificarile si completarile ulterioare ;
Art.4.prezenta dispozitie se aduce la cunostinta lnstitutiei Prefectului Judetului Olt si AJPIS Ott
si persoanelor interesate
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DISPOZITIA Nr.173 din 18.11.2021

Referitor la: Modificare cuantum alocatie pentru sustinerea familiei
Avand in vedere:

-Referatul nr.4573118.LL.2027 al doamnei Guta Florina-Liliana,consilier principalin cadrul

compartimentului de asistenta sociala;
-Cererea nr.74127.O9.2021prin care s-a acordat domnului Stefanescu Stefan Laurentiu dreptul la
alocatia pentru sustinerea familiei;
-Ancheta efectuata la data de 18.1-1.2021 la domiciliuldomnuluiStefanescu Stefan Laurentiu;
-Prevederile art.14 alin.(1) si (3) din HG nr.38l2O'L1- pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sistinerea familiei;
-Prevederile Ordonantei de urgenta nr.931201-6 pentru reglementarea unor masuri de simplificare

a

acordarii un or beneficii de asistenta sociala;
-Prevederile art.14 alin.(1) din HG nr.55912017 pentru completarea Normelor Metodologice de aplicare
a prevederilor legii nr.41.6/20OL privind venitul minim garantat aprobat prin HGnr.50l2otl a Normelor

Metodologice de aplicare a Legii nr.277l2O1,O privind alocatia pentru sustinerea familiei
-Prevederile Legii nr.554/2004 privind Contenciosul Administrativ;
ln temeiul art.155 alin.(L) lit."e" art.l,96 alin.(1) lit."b" din Ordonanta de Urgenta nr.5712079 privind
codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI DRAGHICENI,JU DETUL OLT
DISPUNE:

Art.L. lncepand cu data de 01.11.2021,se modifica cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei
acordata domnului Stefanescu Stefan Laurentiu identificat cu CNP-17507O828O82L de la suma de 164
lei la suma de 150lei pentru minorele Stefanescu Alexandra-Elena identificata cu CNP-6040719280859 si
Stefanescu Laura Florentina identificata cu CNP-6081102340915.

Motivul: Se modifica venitul pe membru de familie
Art.2.Plata alocatiei se asigura lunar de catre AJPIS-OLT prin decizie a directorului.
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezenteidispozitii se imputerniceste compartimentulde
asistenta sociala din cadrul Primariei Draghiceni,Judetul Olt.
Art.4. Dispozitia se poate ataca potrivit prevederilor LegiiContenciosuluiAdministrativ nr.544/2004 cu
modifdicarile si completarile ulterioare;

Art.5. Prezenta dispozitie se comunica AJPIS-OLT,lnstitutiei Prefectului Judetului Olt si domnului
Stefanescu Stefan Laurentiu.
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DISPOZITIA Nr.174 din 18.11.2021

Referitor la: lncetare plata ajutor social
Avand in vedere:
-Cererea domnului Bica Valeriu cu privire la incetare plata ajutor social inregistrata sub

nr.4550/18.17.2027;
-Referatul nr.4572/18j,t.2}21a1 doamnei Guta Florina-Liliana avand functia de consilier superior in cadrul

compartimentului de asistenta sociala;
-Prevederile art.20 alin.(1),lit."a" din legea nr.41,6/2OOt privind venitul minim garantat cu modificarile

si

completa rile ulterioare;
-HG nr.50/2011privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.41,612001, privind

venitul minim garanta!
-Ordonanta de Urgenta nr.931201,6 pentru reglementarea unor masuride simplificare a acordarii unor
beneficii de asistenta sociala;
-HG nr.778/2013 pentru modificarea si completarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,aprobate prin HG nr.50/2011 a Normelor Metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.277 /201,0 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
-Prevederile art.l alin.(1-) din legea nr.554/2OO4 privind contenciosul ASdministrativ;
-Dosarul inregistrat sub nr.1/28.01.2016 al domnului Ciocan lon;
ln temeiul art.155 alin.(1) lit."e",art.L96 alin.(1) lit."b" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr.57

/20t9 privind Codul Administrativ cu modificarile

si completarile ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI DRAGHICENI,JUDETUL OLT
DISPUNE:

Art.l. lncepand

cu

data de 01-.11-.2021,inceteaza plata ajutorului social stabilit in cuantum de 255 lei

acordat domnului Bica Valeriu identificat cu CNP-167062228}8o4,domiciliat in comuna Draghiceni,Judetul
Olt ca urmare a cererrii acestuia.

Motivul: Solicita conform cererii nr.4550/18.11.202L,incetarea platii ajutorului social cu data de
0t.77.2021.
Art.2.Dispozitia se poate ataca potrivit prevederilor Legii Contenciosului Administrativ nr.54412004 cu
modificarile si completarile ulterioare,
ArT.3.Prezenta dispozitie se comunica AJPIS-OLT,lnstitutiei PrefectuluiJudetului Olt si domnului Bica
Va

leriu.
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DISPOZ|T|A nr.L7S

din

19 .LL.ZO2L

Referitor la: convocarea consiliului Local Draghiceni,Judetul olt
in sedinta ordinara pentru
data de 26.LL.ZO2L
Avand in vedere:
-Prevederile art.133 alin'(1) lit."a" din ordonanta
de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind
codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
ln temeiul prevederilor art.134 alin.(1) lit."a",art.!96 alin.(1)
lit."b,,din ordonanta de Urgenta
a Guvernului nr.57 /20L9 privind Codul Administrativ,
PRIMARUT COMUNEI DRAGHICENI,JUDETUI OLT
DISPUNE:

Art'l'

Se convoaca Consiliul Local Draghiceni in sedinta ordinara
in data de 26

.L1-.2o2l,orele

16,00 in sala caminurui curturar cu urmatoarea ordine de
zi:

1'Proiect de hotarare referitor la:Constituirea Consiliului
Comunitar Consultativ ca forma de
sprijin in activitatea de asistenta sociala si prrotectia copilului
si aprobarea Regulamentului de
organizare sifunctionare a consiliului la nivelul U.A.T.Draghiceni,Judetul
olt
2'Proiect de hotarare referitor la:Stabilirea plafonului creantelorfiscal
care pot fi
anulate,aflate in sold la 31 decembrie a anulu i 2021, mai mici
de 40 lei.
3'Proiect de hotarare referitor la: Aprobare plan de actiunisau
de interes local pe anul 202 j.
4'Proiect de hotarare referitor la: stabilire criteria si cuantum
cu privire la acordarea ajutoarelor
de urgenta la nivelul comunei Draghiceni,Judetul olt pentru
anul2o22.
5'Proiect de hotarare privind Aprobarea strategieianuale
de achizitii publice sia programului
anual de achizitii publice pentru anul2022
6'Proiect de hotarare referitor la:Acordarea burselo scolare
sia cuantumuluiacestora pentru
elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Draghiceni,judetul

olt

7'Proiect de hotarare referitor la: lnfiintarea serviciuluiVoluntar pentru
situatii de Urgenta la
nivelul Comunei Draghiceni,Judetul Olt.
8'Discutarea si analizarea cererilor care sunt de competenta
Consiliului Local.

Art.2.Cu ducerea la indeplinire se imputerniceste domnulTomescu Nicolae avand functia de
secretar general al comunei Draghiceni..

Art.3.Prezenta dispozitie se va afisa la sediul Primariei Draghiceni si se comunica lnstitutiei
Prefectului Judetului Olt.
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DrspozrrA Nr.176 din 19.11.2021
Cu privire la acordarel dreptului la ajutor pentru incalzirea tocuiuntei cu combustibilisolizi,pentru
sezonul rece pdrioada noiembrie 2021- martie2022
Avand in vedere:

-Cererea nr.24/L9.L1.2O2La domnului Negrila Adrian prin care solicita acordarea ajutorului pentru
incalzirea locuinteicu combustibilisolizi,pentru sezbnulrece perioada noiembrie 2O2L-martie2022;

-referatul cu atributii de asistenta sociala,insotit de lista cu persoanele care solicita acordarea ajutorului
pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi, pentru sezonul rece periada noiembrie 2021-martie
2022, in registrat su b nr.4592/ L9.LL.2021

-prevederle art,3,art,5 alin,(2) lit,"d",art,7

,arl,tl

alin,(1) din legea nr.226/202L privind stabilirea

masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie;
-prevederile art.S alin.(1) si art.26 din HG.nr.1073/2O2L pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.226/2O2L prrivind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru
consumatorul vulnerabil de energie;
ln temeiulart.155 alin.(1) lit."d" si alin.slt."a",art.196 alin.(1) lit."b" din OUG nr.57/2019 privind Codul

Administrativ cu modifi

ca

rile si com pleta rile ulterioa re;

PRTMARUL COMUNET DRAGHTCENUUDETUL OLT
DISPUNE:

Art.l. Acordarea ajutorului

lunar pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi pentru
familia domnului Negrila Adrian cu domiciliu in DRAGHICENI , CNP -1761227280802 in
calitate de titular al ajutorului.
Art.2. Cuantumul Iunar al ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi este de
288 lei, valoarea totala a ajutorului pentru perioada 01.11.2021
31.03.2022 este de 1440. lei.
Art3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se imputerniceste compartimentul financiarcontabil si de asistenta sociala din cadrul Primariei Draghiceni
Art.3. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii Contenciosului administrativ
nr.55412004 cu modificarile si completarile ulterioare ;
Art.4.Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta lnstitutiei Prefectului Judetului Olt si AJPIS Olt
si persoanelor interesate

-
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DISPOZITIA Nr.177 din 19.11.2021
Cu privire

la acordarea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuiuntei cu combustibili solizi,pentru

sezonul rece perioada noiembrie 2021- martie2022
Avand in vedere:

-Cererea nr.26|19.LL.2O2La doamnei Andreescu Floarea prin care solicita acordarea ajutoruluipentru
incalzirea locuinteicu combustibilisolizi,pentru sezonul rece perioada noiembrie 2021- martie2022;
-referatul cu atributii de asistenta sociala,insotit de lista cu persoanele care solicita acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuinteicu combustibilisolizi, pentru sezonulrece periada noiembrie 2021-martie
2022, i n registrat su b nr.4609/19. LL.IO2L
-prevederle art,3,art,6 alin,(2) lit,"d",atl,7 ,aft,17 alin,(l) din legea nr.226/2O2L privind stabilirea
masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie;
-prevederile art.5 alin.(1)siart.26 din HG.nr.10731212l pentru aprobarea Normelor metodologice de

apticare a preveilerilor Legii nr.2261202l prrivind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru
consumatorul vulnerabil de energie;
ln temeiul art.155 alin.(1) lit."d" si alin.5 lt."a",art.196 alin.(1) lit."b" din OUG nr.57/2019 privind Codul

Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
PRIMARU

t COMUNE!

DRAGH ICEN UUDETU

t

OLT

DISPUNE:

lunar pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi pentru
familia doamnei Andreescu Floarea cu domiciliu in DRAGHICENI , CNP -2620419280799 in
calitate de titular al ajutorului.
Art.2. Cuantumul lunar al ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi este de
31.03.2022 este de 1600. lei.
320 lei, valoarea totala a ajutorului pentru perioada 01.11.2021
compartimentul financiarse
imputerniceste
prezentei
dispozitii
Art3.Cu ducerea la indeplinire a
contabil si de asistenta sociala din cadrul Primariei Draghiceni
Art.3. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii Contenciosului administrativ
nr.55412004 cu modificarile si completarile ulterioare ;
Art.4.Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta Institutiei Prefectului Judetului Olt si AJPIS Olt
si persoanelor interesate

Art.l. Acordarea ajutorului

-
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DISPOZITIA Nr.178 din 19.11.2021

la acordarea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuiuntei cu combustibili solizi,pentru

Cu privire

sezonul rece perioada noiembrie 2021- martie2022
Avand in vedere:
-Cererea nr.25/t9.LL.2O21a domului Barbulescu Florian prin care solicita acordarea ajutorului pentrru
incalzirea ocuintei cu combustibili solizi,pentru sezonul rece perioada noiembrie 2O2t- marlie 2022;
f

-referatul cu atributiide asistenta sociala,insotit de lista cu persoanele care solicita acordarea ajutorului
pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi, pentru sezonul rece periada noiembrie 2021-martie
2022,i

n

registrat

su

b nr .4608 / 1,9.1,1,.202L

-prevederle art,3,art,5 alin,(2) liL,"d",art,7 ,art,77 alin,(1) din legea nr.226l2O2t privind stabilirea
masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie;
-prevederile art.5 alin.(1) si art.26 din HG.nr.1073/2021, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021, prrivind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru
consumatorul vulnerabil de energie;
ln temeiul art.155 alin.(1) lit."d" si alin.5 lt."a",art.196 alin.(1) lit."b" din OUG nr.5712019 privind Codul

Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
PRTMARUL COMUNET DRAGHTCENI,JUDETU L OLT
DISPUNE:

Art.l. Acordarea ajutorului

Iunar pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi pentru
familia domnuluiBarbulescu Florian cu domiciliu in DRAGHICENI , CNP -1600102280816 in
calitate de titular al ajutorului.
Art.2. Cuantumul lunar al ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi este de
320 lei, valoarea totala a ajutorului pentru perioada 01.11.2021 - 31.03.2022 este de 1600. lei.
Art3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se imputerniceste compartimentul financiarcontabil si de asistenta sociala din cadrul Primariei Draghiceni
Art.3. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii Contenciosuiui administrativ
nr.55412004 cu modificarile si completarile ulterioare ;
Art.4.Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta Institutiei Prefectului Judetului Olt si AJPIS Olt
si persoanelor interesate

PRRI

Filip

SE

