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R O M Â N I A 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEȘTI 

 

D  I  S  P  O  Z  I  Ț  I  A 

NR. 31  DIN 17.03.2022 

 

privind modificarea  cuantumului ajutorului social și al alocației pentru susținerea familiei acordate  

familiilor și/sau persoanelor singure cu domiciliul în Comuna Oncești, Județul Bacău 

          

         Primarul Comunei Oncești, Județul Bacău; 

         Având în vedere: 

         - Proiectul de dispoziție nr. 31/17.03.2022; 

         - Adresa nr. 1812/02.03.2022, înregistrată la U.A.T. - Comuna Oncești la nr. 776/03.03.2022, prin 

care Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială transmite precizări referitoare la modificarea 

cuantumului ajutorului social și al alocației pentru susținerea familiei; 

         - Dosarele de ajutor social și dosarele de alocație pentru susținerea familiei ale familiilor și/sau 

persoanelor singure domiciliate în Comuna Oncești, Județul Bacău, însoţite de actele doveditoare privind 

componenţa familiei, adeverințele de venit eliberate de autoritățile competente, anchetele  sociale și 

fișele de calcul; 

         - Referatul înregistrat la nr. 91/17.03.2022, întocmit de referent Genes Tatiana, prin care se 

propune modificarea cuantumului  ajutorului social și al alocației pentru susținerea familiei acordate 

familiilor și/sau persoanelor singure domiciliate în Comuna Oncești, Județul Bacău; 

         - prevederile art. 33
2
 din Legea nr. 76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. I și II din Legea nr. 225/26.07. 2021 pentru modificarea şi completarea Legii                          

nr. 76/16.01.2002  privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă; 

         - prevederile art. 4, alin. (2) și ale art. 5 din Legea nr. 416/18.07.2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 1 – 4, ale art. 5, alin. (2) și (3), ale art. 6, alin. (2) și (3) și ale art. 7 din Legea      

nr. 277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;          

         În temeiul dispozitiilor art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. a) și c), ale art. 196, alin. (1), lit. b),  

art. 197, alin. (1) și (4) și art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, emite următoarea 

 

D  I  S  P  O  Z  I  Ț  I  E: 

 

         Art. 1 - Începând cu data de 01.03.2022, se modifică cuantumul ajutorului social acordat familiilor 

și/sau persoanelor singure cu domiciliul în Comuna Oncești, Județul Bacău, conform Anexei nr. 1 care 

face parte integrantă din prezenta Dispoziție. 

 

         Art. 2 - Începând cu data de 01.03.2022, se modifică cuantumul alocației pentru susținerea familiei 

acordate familiilor biparentale/monoparentale cu domiciliul în Comuna Oncești, Județul Bacău, conform 

Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta Dispoziție. 

 

         Art. 3 – (1) Modificarea cuantumului beneficiilor de asistență socială prevăzute la Art. 1 și 2 este 

influențată de valoarea indicatorului social de referință (ISR) care se actualizează, din oficiu, în fiecare 

an, la data de 1 martie, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, indicator definitiv, comunicat 

de Institutul Național de Statistică. În situaţia în care rata medie anuală a inflaţiei are valoare negativă 

se păstrează ultima valoare a indicatorului social de referinţă. 

         (2) Rata medie anuală a inflației din anul precedent, respectiv 2021, indicator definitiv, comunicat 

de Institutul Național de Statistică este de 5,1%, iar ISR se majorează de la 500 lei la 525,5 lei. 

         (3) Valoarea de 525,5 lei se aplică coeficienților sau procentelor specifice fiecărui beneficiu de 

asistență socială în parte. 
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         Art. 4 - Pentru sumele acordate ca ajutor social, titularii  au obligaţia de a presta lunar acţiuni sau 

lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de 

securitate şi igienă a muncii. 

 

         Art. 5 – (1) Titularul ajutorului social, respectiv al alocației, are obligaţia să comunice primarului, 

în scris, prin intermediul Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară, orice modificare 

cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a 

intervenit modificarea. Comunicarea este însoţită de copii ale actelor doveditoare privind modificările 

intervenite, iar acordarea noului cuantum al ajutorului social și /sau al alocaţiei se face începând cu luna 

următoare celei în care au intervenit modificările. 

         (2) În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutor social și/sau la 

alocaţie, primarul dispune efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este 

nevoie. 

         (3) În situaţia în care beneficiarii de alocaţie sunt şi beneficiari ai ajutorului social, ancheta socială 

se efectuează o singură dată, pentru ambele beneficii de asistenţă socială acordate. 

 

         Art. 6 - (1) Prezenta dispozitie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării la 

autoritatea emitentă. 

         (2) Impotriva masurilor dispuse, persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios 

administrativ sau, dupa caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 6 luni de la 

comunicarea soluției contestației. 

 

         Art. 7 - Prezenta dispoziție va fi adusă la cunostința publică, în condițiile legii și se va comunica 

compartimentelor  de specialitate, potrivit competențelor legale, persoanelor nominalizate, Agenției 

Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău, precum și Instituției Prefectului județului Bacău în 

vederea verificării legalității. 

 

         Art. 8 - Compartimentul Asistență Socială și Compartimentul Financiar-Contabil vor aduce la 

îndeplinire prezenta dispoziție. 

 

 

 

 

 

                   PRIMAR,                                                             CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                     

                     SECRETAR GENERAL, 

    PUȚEANU MIHAI-MARINEL                                   OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA  
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ROMÂNIA                                                                                            ANEXA  NR. 1                                                          

JUDEŢUL BACĂU                                                               la DISPOZITIA NR. 31/17.03.2022                    

U.A.T. - COMUNA  ONCEŞTI        

 

 

Cuantumul ajutorului social acordat familiilor și/sau persoanelor singure  

cu domiciliul în Comuna Oncești, Județul Bacău, începând cu 01.03.2022 

 

          

         I. Nivelul lunar al venitului minim garantat, care se raportează la indicatorul social de referinţă = 

525,5 lei, denumit în continuare ISR, este de: 

         a) 0,283 ISR pentru persoana singură; 

         b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane; 

         c) 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane; 

         d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane; 

         e) 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane; 

         f) câte 0,073 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din 

familie, în condiţiile legii. 

 

         II. Cuantumul venitului minim garantat, în funcție de numărul de persoane, este: 

 

NUMĂRUL DE 

PERSOANE 

MODUL DE CALCUL CUANTUMUL 

(LEI)  

rotunjit în favoarea titularului 

1 0,283 x 525,5 149 

2 0,510 x 525,5 269 

3 0,714 x 525,5 376 

4 0,884 x 525,5 465 

5 1,054 x 525,5 554 

6 1,054 x 525,5 + 39 593 

7 (1,054 x 525,5) + (39 x 2)  631 

8 1,054 x 525,5 + (39 x 3) 670 

9 1,054 x 525,5 + (39 x 4) 708 

10 1,054 x 525,5 + (39 x 5) 746 

NOTĂ: > 5 pers. – s-a adăugat 38,3615 lei și s-a rotunjit în favoarea titularului. 

 

 

 

 

 

 

 

                   PRIMAR,                                                             CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                     

                     SECRETAR GENERAL, 

    PUȚEANU MIHAI-MARINEL                                   OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA  
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    JUDEŢUL BACĂU                                                                                   ANEXA  NR. 2                                                          

    U.A.T. - COMUNA  ONCEŞTI                                                  la DISPOZITIA NR. 31/17.03.2022 

                    

Cuantumul alocației pentru susținerea familiei acordate familiilor biparentale/monoparentale 

cu domiciliul în Comuna Oncești, Județul Bacău, începând cu 01.03.2022 

         I. (1) Pentru familia biparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează 

până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de 

referinţă = 525,5 lei, denumit în continuare ISR, după cum urmează: 

         a) 0,1640 ISR pentru familia cu un copil; 

         b) 0,3280 ISR pentru familia cu 2 copii; 

         c) 0,4920 ISR pentru familia cu 3 copii; 

         d) 0,6560 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi. 

         (2) Pentru familia biparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează 

peste 0,40 ISR şi până la 1,06 ISR inclusiv (525,5 lei), cuantumul alocaţiei este stabilit astefel: 

         a) 0,1500 ISR pentru familia cu un copil; 

         b) 0,3000 ISR pentru familia cu 2 copii; 

         c) 0,4500 ISR pentru familia cu 3 copii; 

         d) 0,6000 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi. 

         II. Cuantumul alocației pentru susținerea familiei, în funcție de numărul de copii, este: 

VENIT MEMBRU 

DE FAMILIE 

MODUL DE 

CALCUL 

FAMILIA BIPARENTALĂ 

NR. COPII CUANTUM (LEI) 

 

Cu 01.03.2022: 

0 – 210,2 lei 

0,1640 x 525,5 1 87 

0,3280 x 525,5 2 173 

0,4920 x 525,5 3 259 

0,6560 x 525,5 4 345 

Cu 01.03.2022: 

> 210,2 – 557 lei 

0,1500 x 525,5 1 79 

0,3000 x 525,5 2 158 

0,4500 x 525,5 3 237 

0,6000 x 525,5 4 316 

         III. (1) Pentru familia monoparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se 

situează până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit prin raportare la indicatorul 

social de referinţă, după cum urmează: 

         a) 0,214 ISR pentru familia cu un copil; 

         b) 0,428 ISR pentru familia cu 2 copii; 

         c) 0,642 ISR pentru familia cu 3 copii; 

         d) 0,856 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi. 

         (2) Pentru familia monoparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează 

peste 0,40 ISR şi până la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocaţiei este stabilit după cum urmează: 

         a) 0,204 ISR pentru familia cu un copil; 

         b) 0,408 ISR pentru familia cu 2 copii; 

         c) 0,612 ISR pentru familia cu 3 copii; 

         d) 0,816 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi. 

         IV. Cuantumul alocației pentru susținerea familiei, în funcție de numărul de copii, este: 

VENIT MEMBRU 

DE FAMILIE 

MODUL DE 

CALCUL 

FAMILIA MONOPARENTALĂ 

NR. COPII CUANTUM (LEI) 

 

Cu 01.03.2022: 

0 – 210,2 lei 

0,214 x 525,5 1 113 

0,428 x 525,5 2 225 

0,642 x 525,5 3 338 

0,856 x 525,5 4 450 

 

Cu 01.03.2022: 

> 210,2 – 557 lei 

0,204 x 525,5 1 108 

0,408 x 525,5 2 215 

0,612 x 525,5 3 322 

0,816 x 525,5 4 429 

                   PRIMAR,                                                               CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                     

                       SECRETAR GENERAL, 

    PUȚEANU MIHAI-MARINEL                                     OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA  


