
 

 
ROMÂNIA 

COMUNA  ROSEȚI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI                                                                            COD FISCAL:4294146    

TEL/FAX:0242344022/0242344017                                                                        E-MAIL:primariaroseti@yahoo.com 

DISPOZITIE 

privind acordarea unei prestații financiare excepționale d-lui Zbârcea Marian, domiciliat în comuna Roseți, 

județul Călărași 

   

Râjnoveanu Nicolae, Primarul comunei Roseți, județul Călărași, 

           Având în vedere: 

-Prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, 

-Prevederile ordonanțelor militare 1-4 ale Ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID 

19, 

-Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările 

ulterioare, 

-Prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările 

ulterioare, 

-Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

-Prevederile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, 

 În conformitate cu prevederile H.C.L. Roseți nr. 4/27.01.2011 privind stabilirea criteriilor de acordare prestații 

financiare excepționale familiilor sau persoanelor aflate în situații de nevoie socială  de la nivelul comunei Roseți, 

 Analizând:  

- Cererea nr.2329/30.03.2020 a numitului Zbârcea Marian, domiciliat în comuna Roseți, persoană  a cărei familie  formată 

din 12 persoane se află în izolare la domiciliu din data de 23 Martie 2020 datorită pandemiei provocate de virusul SARS 

Cov-2, familie aflată în stare de nevoie socială, fără venituri care să asigure procurarea de alimente  în acestă perioadă, 

-Ancheta Socială întocmită de către personalul cu atribuții în domeniul asistenței sociale din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Roseți, prin care se propune acordarea în regim de urgență a unei prestații financiare 

excepționale pentru procurare alimente și produse de igienă , 

-Raportul de specialitate nr. 2367/31.03.2020 întocmit de d-l Alboiu Nicolae, referent la compartimentul Asistență 

Socială, 

  În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

DISPUNE: 

 

 Art.1.Se acordă o prestație financiară excepțională în sumă de 650 lei, numitului Zbârcea Marian, persoană a cărei familie 

se aflată în situație de nevoie socială, domiciliat în comuna Roseți,județul Călărași, str. …. nr. …., pentru procurare de 

alimente si produse de igienă pe durata izolării la domiciliu datorate de pandemia provocată de virusul SARS Cov-2. 

Art.2.Prezenta dispozitie va fi dusă la indeplinire de  către  persoanele din cadrul compartimentului de Asistență Socială și 

inspectorul cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți.  

 Art.3 Secretarul  general al comunei va  comunica  prezenta dispozitie persoanei  vizate și institutiilor interesate,conform 

legii.  

 

 

PRIMAR,                                                                                                                                                Contrasemnează, 

Nicolae RÂJNOVEANU                                                                                                                         Secretar general                               

                                                                                                                                                           Lavinia TĂNASE  
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Emisă la Roseți                      

Astăzi,31.03.2020 

 


