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DISPOZIŢIE 

privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat 
unui număr de 10 persoane singure/familii 

 
 

Primarul Comunei Lozna, judeţul Botoşani 
 
 

Având în vedere: 

 art. 121, alin. (1) din Constituţia României, revizuită; 
 art. 3 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 Octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 referatul nr. 725/02.03.2023 întocmit de Compartimentul de asistenţă 
socială şi autoritate tutelară din cadrul Aparatului de specilitate al 
Primarului Comunei Lozna; 

 art. I, pct. 1 din Legea nr. 225/2021 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă; 

 art. 3, art. 4, art. 5 şi art. 30 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 art. 8, art. 9, art. 32, alin. (2) şi art. 36, alin. (1) din anexa la 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; 

 Ordinul nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor 
prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 
111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, 
aprobate prin H.G. nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 
aprobate prin H.G. nr. 38/2011 şi din Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate 
prin H.G. nr. 50/2011; 
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 art. 3, art. 5, lit. j), art. 84, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (4), art. 155, alin. 
(1), lit. d), alin. (5), lit. d), art. 196, alin. (1), lit. b), art. 197, alin. (1), art. 199, 
alin. (1) şi alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, emite prezenta: 

 

dispoziţie 
 

Art. 1  Începând cu data de 1 Martie 2023 se modifică cuantumul 
ajutorului social acordat unui număr de 10 persoane singure/familii, conform 
anexei parte integrantă din prezenta dispoziție.  

 
Art. 2  Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 Art. 3  Prezenta dispoziţie se va comunica în mod obligatoriu, prin 
intermediul Secretarului General al Comunei: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Botoşani; 
- Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani; 
- Persoanelor prevăzute în anexă prin publicarea pe pagina de 

web – loznabotosani.ro (https://loznabotosani.ro/anunturi-
prestatii-sociale). 
 

 
 
 
 
                         Primar,                                                                Contrasemnează,                                                                                                                                                                                       
              LOZNEANU Viorel                                              Secretar General Comună,                                                                                
                                                                                           MURĂREANU Ştefan - Ciprian  
 
 
 
 
 
Lozna 
Nr. 38 din 2 Martie 2023 
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Nr. 

crt.
C.N.P. Numele Prenumele

Suma până la 

01.03.2023

Suma de la 

01.03.2023

1 1690122073545 ACUJBOAE IOAN 149 170

2 1340622073527 BRATOC IOAN 149 170

3 2590715073537 BURLACU PAȚICA 149 170

4 2690711073524 CIURCIUN FLORENTINA 149 170

5 1810611071370 DUMITRAȘ ADRIAN 149 170

6 2790825073555 GOGOLOȘ ALINA - MIHAELA 376 427

7 1841111071361 GROSU ADRIAN 149 170

8 1940401071395 PETRUȚ GABI - FLORIN 149 170

9 1740708073531 ROBU DOREL 149 170

10 2960505060591 VASILACHE BIANCA - LĂCRĂMIOARA 269 305

Anexă la Dispoziția nr. 38/02.03.2023


