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ROMÂNIA                       

JUDEŢUL HUNEDOARA 

COMUNA BALŞA 

PRIMAR  

BALŞA  337015  nr. 175 

TEL 0254648001; 0254648002; FAX 0254648100  

E-mail primaria.balsa@yahoo.com  

 

DISPOZIŢIA NR. 37/2020 
privind organizarea modului de primire prin poşta electronică a cererilor, declaraţiilor şi documentelor 

doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială 

 

Primarul comunei Balșa, județul Hunedoara; 

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României şi evaluarea riscului 

de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creştere masivă a numărului de 

persoane infectate cu coronavirusul SARS - CoV – 2, a fost întocmit referatul nr. 448/24.03.2020, din 

partea asistenței sociale prin care se propune emiterea unei dispozitii privind organizarea modului de 

primire prin poşta electronică a cererilor, declaraţiilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea 

beneficiilor de asistenţă socială; 

In temeiul prevederilor art. III, IV și V din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020 

pentru modificarea şi 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 și ale Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind 

instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; 

Ținând cont de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare, Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind 

măsurile de protecţie socială pentru perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu dispozițiile art. 155, alin. (1), lit. ,,d’’, alin. (5), lit. ,,a” și ale art. 196, alin. 

(1), lit. ,,b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

completată ulterior; 
 

DISPUNE: 

 

Art.1. Pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României, cererile, declaraţiile şi 

documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială, în temeiul Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 277/2010 

privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și al  

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială pentru perioada 

sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi transmise la Primăria comunei Balșa, 

prin poșta electronică, la adresa: primaria.balsa@yahoo.com.  

Art.2. (1) În cazuri excepţionale, angajații cu atribuții de asistență social din cadrul Primăriei 

comunei Balșa pot solicita persoanelor care au depus cererea şi documentele doveditoare prin poşta 

electronică prezentarea la sediul instituţiei. 

(2) Prin cazuri excepţionale se înţeleg următoarele:  

a) determinarea unor inadvertenţe între informaţiile din documentele transmise şi cele din bazele de 

date ale altor instituţii la care agenţiile teritoriale sau autorităţile administraţiei publice locale au acces 

pentru verificarea îndeplinirii de către solicitanţi a criteriilor de acordare a drepturilor; 

b) informaţiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina 

îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.  
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(3) Termenul prevăzut de lege pentru soluţionarea cererii în cazurile excepţionale prevăzute la alin. (2) 

se prelungeşte cu până la 15 zile lucrătoare pentru verificarea realităţii, legalităţii şi conformităţii 

documentelor transmise, precum şi pentru solicitarea de documente doveditoare suplimentare. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul 

Bibliotecă și Cămin cultural, din cadrul Primăriei comunei Balșa. 

 Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art.5. Prezenta dispoziție se comunică: Compartimentului Bibliotecă și Cămin cultural,  

Instituției Prefectului-Județul Hunedoara, se afișează.   

 
 

Balșa, la 24 martie 2020 

 

 

 

    Contrasemnează, 

  Primar,                                                                                                   Secretar general,                                                                                                                                 

Meteşan Simion                                                                                        Jr. Tătulea Silviu-Petru 


