
ROMANIA 
JVDETVL SALAJ 
COMUNA BALAN 
-PRIMARIA-

D I S P O Z I T I A N R .178. 

din 30 martie 2022 

privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru numitei Rostaş Pamela 

Primarul comunei Balan,judetul Salaj ,Pop Daniel ; 
Având în vedere:referatul îm0gi~t1at la m 1298 din 28.03.2022,privind modificarea 

ajutorului social pentru 33 dosare, întocmit m baza Legii 416/200 I ,de Gog Sanda Maria11a,inspector 
social,in cadrul primariei; 

( Văzând prevederile art.15,pct.(3)din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat 
modificată şi completată prin Legea nr.276/2010 şi Legea nr.342/2015;coroborat cu prevederile 
art.33,pct. (I) lit."a" si pct.(2),din Normele metodologice de aplicare a Legii 416/2001,cu 
modificarile şi completarile ulterioare aprobate prin H.O.R. nr.1664/2008,aleH.O.nr 57/2009 si O.V.O 
nr 42/2013,precum si H.O nr 937/2018 privind modificarea salariului minim brut pe tara garantat in 
plata.Articolul 155 alin.(!) lit."d" coroborat cu alin.(5) lit (,"a"si ,"c") din O.V.O .NR.57/2019 
privind Codul administrativ 

1n temeiul art.196,alin.(l) lit"b" din Ordonanţa de Urgenţă a Ouvemului,nr 57/2019 privind 
Codul administrativ. 

DIS P VNE: 

Art.(!). Începand cu data de l martie 2022 se modifică cuantumul ajutorului social 
pentru titularul dosarului Rostaş Pamela cu C.N.P 1vând domiciliul în Chechiş ,nr.·. 
de la cuantumul de 442 lei la 465 lei/lunar,pentru patru membri în dosar,având de efectuat 3 I ore de 
muncă în folosul comunitaţii ,ca urmare a modificari ISR începând cu 01.03.2022. 

Art.2 Persoana nemultumita se poate adresa împotriva acestui act administrativ ,la 
instanta de contencios ,in conformitate cu prevederile Legii 554/2004 privind contenciosul 
administrativ 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se incredinteaza funcţionarul din cadrul 
compartimentului de prestaţii şi servicii sociale si contabilitate din cadrul primariei. 

Art.4. Prezenta dispozitie se comunica la: 
-Instituţia prefectului judetului Salaj, Serviciul juridic si contencios administrativ ; 
-A,J,P .I.S Salaj,Zalau 
-titularului de dosa1 ,c~~art.1 din aceasta dispozitie ; 
-inspectorul -asisţe,lf\j"CM4~Jv°~ 
-dosarul cu dispJţ.15ţ!i .. · -_--, .!;_-, •-~ 
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