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DISPOZITIE 

privind desemnarea persoanelor din aparatul propriu 
al Primarului Comunei Bozioru cu atributii în solutionarea  
cererilor pentru acordarea prestatiilor si serviciilor sociale  

 
Primarul Comunei Bozioru, Judeţul Buzău, 
Având în vedere:  
o Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicata*) privind protectia si 
promovarea drepturilor copilului 
o Legea nr. 277/ din 24 decembrie 2010 (**republicata**) privind 
alocatia pentru sustinerea familiei. 
o  prevederile art.10 si 11 din Legea 416/2001 privind venitul minim 
garantat.  
o H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art.196, lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind   
Codul administrativ, emit următoarea,  

 
DISPOZITIE: 

 
Art.1. În vederea soluţionării cererilor pentru acordarea prestaţiilor si 

serviciilor sociale se desemnează umătoarele persoane: 
a) Pentru completarea cererilor, declaratiilor necesare acordarii 

prestatiilor si serviciilor sociale precum si pentru verificarea dosarelor 
daca deţin toate actele necesare, se desemnează următorii: 

- Drăgnescu Andrei, bibliotecar; 
- Chircu Ortensiu, contabil ; 
- Oprea Mirela – secretar general comună. 
b) Înregistrarea dosarelor se va face de către dl. Drăgnescu Andrei, 

bibliotecar. 
c) Pentru verificarea la domiciliul solicitantului de prestaţii şi servicii 

sociale, a situaţiei ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare si 
pentru întocmirea anchetelor sociale se desemnează următorii membrii: 



 - Oprea Mirela, secretar general comună, preşedintele Colectivului de 
sprijin; 
 - viceprimarul Comunei Bozioru, membru Colectivul de sprijin; 
 - Drăgnescu Andrei, bibliotecar la Biblioteca ,,Ion Lupu” Bozioru; 
 - Buduianu Liliana, referent superior Primăria Bozioru; 
 d) Calcularea dosarelor se va face de dl. Chircu Ortensiu, contabilul 
Primăriei Comunei Bozioru 

Art.2. Persoana care răspunde de întocmirea şi transmiterea situaţiilor 
lunare privind beneficiarii de  prestaţii sociale către  Agenţia Judeţeană de 
Plăţi şi Inspecţie Socială, este doamna  Buduianu Liliana – referent 
superior persoană cu atribuţii în asistenţă socială. 

 Art.3. Prezenţa persoanelor la efectuarea orelor de muncă se va face 
de către  viceprimarul Comunei Bozioru. 

Art.4. Începând cu data prezentei se abrogă prevederile dispozitiei 
Primarului com.Bozioru nr. 59 din data de 03.06.2019. 

Art.5. Secretarul Comunei Bozioru, Judetul Buzău, va comunica 
prezenta dispoziţie persoanelor si instituţiilor interesate. 

 
Nr.27/05.02.2021                                
Bozioru 
   

PRIMAR,                                    CONTRASEMNEAZĂ,                                                          
 GRIGORE Valentin    Secretar general comună, 

     OPREA Mirela 
 
          …………………….                          ………………. 
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  Nr. 307/05.02.2021 

                                                                            Aprob: 
                                                                                   Primar, 
 
                                                                       Grigore Valentin 
 

REFERAT, 
Având în vedere:  
o Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicata*) privind protecţia si 

promovarea drepturilor copilului 
o Legea nr. 277/ din 24 decembrie 2010 (**republicata**) privind 

alocatia pentru sustinerea familiei. 
o  prevederile art.10 si 11 din Legea 416/2001 privind venitul minim 

garantat.  
o H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

     În temeiul art.196, lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind   Codul administrativ. 
 
   Ţinând cont de prevederile legale expuse mai sus şi de faptul că unele 

persoane din aparatul propriu al Primarului Comunei Bozioru cu 
atributii în solutionarea  cererilor pentru acordarea prestatiilor si 
serviciilor sociale nu mai lucrează în instituţia noastră, este necesară 
emiterea unei dispoziţii cu privire la desemnarea persoanelor din aparatul 
propriu al Primarului Comunei Bozioru cu atributii în solutionarea 
cererilor pentru acordarea prestatiilor si serviciilor sociale şi abrogarea 
dispoziţiei  primarului cu nr.59/03.06.2019. 
 

 
Referent superior, 

BUDUIANU LILIANA 
 
 ……………………….. 


