
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMARUL COMUNEI UNGURIU 
 

DISPOZIŢIE 
privind modificarea cuantumului ajutorului social si stabilirea numărului lunar de ore de 
acţiuni sau lucrări de interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social de la nivelul 

comunei Unguriu  
 

Primarul comunei Unguriu, judeţul Buzău, 
 Având în vedere : 

- prevederile Legii nr. 225/2021, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002  
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă; 

- prevederile art.15 si art. 28-29 ale H.G. 50/2011, pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizată; 

- adresa AJPIS nr. 4135/2023 privind valoarea ISR și a cuantumurilor beneficiilor 
sociale; 

- referatul nr. 1093/2023 al compartimentului asistenţă socială din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Unguriu, judeţul Buzău, 

 

În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. b din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, emite următoarea 

D I S P O Z I Ț I E : 
 

Art.1.(1) Începând cu 01.03.2023 se stabileşte cuantumul ajutoarelor sociale aflate în 
plată la nivelul comunei Unguriu, conform anexei nr. 1 la prezenta dispoziţie, care face 
parte integrantă din aceasta.  
        (2) Începând cu 01.03.2023 se stabileşte numărul lunar de ore de acţiuni sau 

lucrări de interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social cu dosare aflate în plată la 
nivelul comunei Unguriu, conform anexei nr. 2 la prezenta dispoziţie, care face parte 
integrantă din aceasta.  
Art.2. De punerea în aplicare a prevederilor prezentei dispoziţii răspunde viceprimarul 
comunei Unguriu şi compartimentul de asistenţă socială din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Unguriu. 
Art.3. Dispoziţia poate fi atacată de persoanele nemulţumite la Tribunalul Buzău, în 
termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit prevederilor legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, actualizată. 
Art.4. Secretarul general al comunei Unguriu va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor 
şi persoanelor fizice şi juridice interesate. 
 

PRIMARUL COMUNEI UNGURIU, 
Gheorghiţă TIRIZICĂ 

 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL DELEGAT COMUNA UNGURIU, 
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