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ROMANIA 
JUDETUL TULCEA 

PRIMARUL COMUNEI MAHMUDIA 
Localitatea Mahrnudia, strada Geolog Vasile Bacalu Nr.19 , cp.827130 

Telefon: 0240545543 ; Fax: 0240545390 e-mail primaria@mahmudia.ro 

DISPOZITIA 
Nr.53 din 02.04.2020 

privind organizarea modului de primire prin posta electronica a 
cererilor,declaratiilor si documentelor doveditoare pentru solicitarea 

beneficiilor de asistenta sociala acordate din bugetul de stat 

Avand in vedere temeiurile juridice prevazute de dispozitiile: 
art.155, alin.(1),Iit.d, alin.(5),Iit.a si art. 196, alin.(1),lit.b din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
Decretului nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul 
Romaniei; 
Ordonantei de Urgenta nr.30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte 
normative,precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale 
in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea 
coronavirusului SARS-CoV-2; 

Luand act de: 
referatul elaborat de compartimentul de asistenta sociala, inregistrat sub nr. 
1213/01.04.2020, privind necesitatea organizarii modului de primire prin posta 
electronica a cererior, declaratiilor si documentelor doveditoare pentru 
solicitarea beneficiilor de asisten!a sociala acordate din bugetul de stat; 

PRIMARUL COMUNEI MAHMUDIA emite urmatoarea dispozitie: 

ART.1 (1) Cererile, declaratiile si documentele doveditoare pentru solicitarea 
beneficiilor de asistenta social a acordate din bugetul de stat prin bugetul Minis!erului 
Muncii si Protectiei Socia Ie pot fi depuse in format letric sau prin posta elec!ronica. 

(2) Cererile, declaratiile si documen!ele dovedi!oare vizeaza acordarea 
urmatoarelor beneficii de asistenta sociala: 

a) ajutoml social acordat in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile ~i compleUirile ulterioare; 

b) alocatia pentm sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010 
privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile ~i 

compleUirile ulterioare; 
c) alocatia de stat pentm copii acordata in baza Legii nr. 61/1993 privind 

alocatia de stat pentm copii, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

d) drepturile acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 
111/2010 privind concediul ~i indenmizatia lunara pentm cre~terea copiilor, 
aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

e) ajutoml pentm inciilzirea locuintei acordat in baza Ordonantei de urgentii a 
Guvemului nr. 70/2011 privind miisurile de protectie socialii pentm perioada 




