
 
 
 
 
 
 
 
 
     D I S P O Z I T I A  Nr.74 
     din  15 aprilie 2020  
 
Privind: organizarea modului de primire a cererilor, declarațiilor și documentelor 

doveditoare pentru solicitarea de beneficii sociale, precum și afișarea pe web site-ul 

instituției a procedurii de lucru .   
         

  Vlad Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă 
nr.  432/2016 a Judecătoriei Tg.Bujor judeţul Galaţi .  
  
 Având în vedere referatul întocmit de  inspectorul pe probleme de asistență socială , 
înregistrat la nr.2418 din 15 aprilie 2020  ;  
 Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul 
Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare ;  
 Având în vedere Ordonanța de urgență nr.30 din 18.03.2020 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative,  precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS - CoV – 2 ;  
 Având în vedere Decretul Președintelui României nr.195 din 16.03.2020 privind 
instituirea pe o perioadă de 30 de zile a stării de urgență pe întreg teritoriul României.  
 Având în vedere art.155 alin.95)lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ ;           
 În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ ;  
 
   Emite prezenta :   D I S P O Z I Ţ I E :  
 

Art.1.(1) Începând cu data prezentei dispoziții , cererile, declaraţiile şi documentele 
doveditoare  pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială  pot fi depuse în format letric 
sau prin poşta electronică.         
 (2) Cererile, declaraţiile şi documentele doveditoare prevăzute la alin. (1) vizează 
acordarea următoarelor beneficii de asistenţă socială:              
  a) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
            b) alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
            c) alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de 
stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
            d) drepturile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
             e) ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială pentru perioada sezonului rece, 
aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare 
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            (3) Depunerea prin poşta electronică a cererilor, declaraţilor şi documentelor 
doveditoare este opţională şi se realizează, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor).    

(4) Procedura de  depunere a cererilor , declarațiilor și documentelor doveditoare în 
sistem electronic ,  pe web site-ul instituției  este următoarea: Persoanele interesate urmează 
să acceseze  site-ul  comunacuca.ro, la secțiunea  special creată  ”DOCUMENTE BENEFICII 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ”  unde vor descărca  cererile ce urmează să le completeze . După 
completare  cererile împreună cu declarațiile și  documentele doveditoare  vor putea fi trimise 
la adresa de poștă electronică : cuca@gl.e-adm.ro , sau pe adresa poștală  : Primăria comunei 
Cuca, str. prof. dr. Dimu Cezar , nr.119 .                  
              (5) Începând cu data prezentei, pe perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 195 / 
2020   privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, decizia de 
acordare/respingere/încetare/suspendare a dreptului de asistenţă socială pentru oricare din 
beneficiile sociale prevăzute la alin. (2) se poate transmite beneficiarului în format letric sau 
prin poşta electronică.          
 Art.2. Inspectorul  din cadrul compartimentului de Asistență socială va asigura 
punerea în aplicare a prevederilor prezentei dispoziții.   
 Art.3. Prin grija secretarului comunei Cuca prezenta dispoziţie va fi comunicată 
Instituţiei Prefectului – judeţul Galaţi  şi persoanei nominalizate în termenul prevăzut de lege .  
 
 
     

          P R I M A R , 
                                   Vlad Mihăiţă             CONTRASEMNEAZĂ

                    Secretar, Marin Angelică   

     
 
 


