
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA SUȚEȘTI 
PRIMAR

DISPOZIȚIA nr.275
Din 04.07.2022

Privind: suspendarea plătii ajutorului social acordat familiei / persoanei singure 
ALEXANDRU ELVIRA   domiciliat in corn. ȘUTEȘTI, Jud. 
Braila

Primarul comunei Șutești, avand in vedere:
- Prevederile art. 18 aln.l din Legea 416/2001, privind venitul minim garantat cu 

modificările si completările ulterioare si, Normelor metodologice de aplicare ale 
acestei legi

- Referatul cu propunerea de suspendare a ajutorului social si fisa de calcul 
prezentate de compartimentul de specialitate al primăriei

In temeiul : prevederilor art. 196 aln 1 lit b si aln 2 din OUG 57/2019 privind codul 
administrativ;

DISPUN:

Art. 1. începând cu data de 01.07.2022 se suspenda plata ajutorului social
acordat familiei/persoanei ALEXANDRU ELVIRA domiciliat/a in corn.Șutești, Jud 
Braila din următoarele motive : nu a efectuat orele de munca in interes local, luna 
IUNIE.

Art. 2. Prezenta dispoziție poate fi atacata, potrivit Legii 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitiii se insarcinează 
persoanele din cadrul Serviciului public de asistentă socială si compartimentul 
contabilitate-salarizare.

Art. 4. Prin grija secretarului comunei, prezenta dispoziție va fi adusa la
cunoștința titularului, A.J.P.I.S Braila si Instituției Prefectului-Judetul Braila in vederea 
vizării pentru legalitate.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA

COMUNA SUȚEȘTI 
PRIMAR

DISPOZIȚIA nr.276 
Din 04.07.2022

Privind: suspendarea plătii ajutorului social acordat familiei / persoanei singure ALI 
LEONARD   domiciliat in corn. ȘUTEȘTI, Jud. Braila

Primarul comunei Șutești, avand in vedere:
- Prevederile art. 18 aln.l din Legea 416/2001, privind venitul minim garantat cu 

modificările si completările ulterioare si, Normelor metodologice de aplicare ale 
acestei legi

- Referatul cu propunerea de suspendare a ajutorului social si fisa de calcul 
prezentate de compartimentul de specialitate al primăriei

In temeiul : prevederilor art. 196 aln 1 lit b si aln 2 din OUG 57/2019 privind codul 
administrativ;

DISPUN:

Art. 1. începând cu data de 01.07.2022 se suspenda plata ajutorului social 
acordat familiei/persoanei ALI LEONARD domiciliat/a in corn.Șutești, Jud Braila din 
următoarele motive : nu a efectuat orele de munca in interes local, luna IUNIE.

Art. 2. Prezenta dispoziție poate fi atacata, potrivit Legii 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitiii se insarcinează 
persoanele din cadrul Serviciului public de asistentă socială si compartimentul 
contabilitate-salarizare.

Art. 4. Prin grija secretarului comunei, prezenta dispoziție va fi adusa la 
cunoștința titularului, A.J.P.I.S Braila si Instituției Prefectului-Judetul Braila in vederea 
vizării pentru legalitate.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA

COMUNA SUȚEȘTI 
PRIMAR

DISPOZIȚIA nr.277
Din 04.07.2022

Privind: suspendarea plătii ajutorului social acordat familiei / persoanei singure
GRIGORE FLORIN   domiciliat in corn. ȘUTEȘTI, Jud. Braila

Primarul comunei Șutești, avand in vedere:
- Prevederile art. 18 aln.l din Legea 416/2001, privind venitul minim garantat cu 

modificările si completările ulterioare si, Normelor metodologice de aplicare ale 
acestei legi

- Referatul cu propunerea de suspendare a ajutorului social si fisa de calcul 
prezentate de compartimentul de specialitate al primăriei

In temeiul : prevederilor art. 196 aln 1 lit b si aln 2 din OUG 57/2019 privind codul 
administrativ;

DISPUN:

Art. 1. începând cu data de 01.07.2022 se suspenda plata ajutorului social 
acordat familiei/persoanei GRIGORE FLORIN domiciliat/a in corn. Șutești, Jud 
Braila din următoarele motive : nu a efectuat orele de munca in interes local, luna 
IUNIE.

Art. 2. Prezenta dispoziție poate fi atacata, potrivit Legii 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitiii se insarcinează 
persoanele din cadrul Serviciului public de asistentă socială si compartimentul 
contabilitate-salarizare.

Art. 4. Prin grija secretarului comunei, prezenta dispoziție va fi adusa la 
cunoștința titularului, A.J.P.I.S Braila si Instituției Prefectului-Judetul Braila in vederea 
vizării pentru legalitate.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA SUȚEȘTI 

PRIMAR

DISPOZIȚIA nr.278
Din 04.07.2022

Privind: încetarea ajutorului social acordat familiei/persoanei RADU MARIAN CNP
 domiciliat/a in corn. Șutești, Jud. Brăila,

Primarul comunei Șutești, avand in vedere:
-prevederile art. 20 din Legea 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările si 
completările ulterioare si Normele metodologice de aplicare ale acestei legi
-referatul cu propunerea de încetare a ajutorului social;
In temeiul : prevederilor art. 196 aln 1 lit b si aln 2 din OUG 57/2019 privind codul 
Administrativ;

DISPUNE:

Art.l începând cu data de 01.07.2022 ajutorul social acordat familiei/persoanei, 
RADU MARIAN domiciliat/a in corn. Șuțești, Jud. Brăila, încetează din următoarele 
motive : nu a efectuat orele de munca in interes local timp de 3 luni.

Art.2 Prezenta dispoziție poate fi atacată, potrivit Legii 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează persoanele din 
cadrul Serviciului public de asistentă socială si compartimentul contabilitate-salarizare.

Art.4 Prin grija secretarului comunei, prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință 
titularului, AJPIS Braila si Instituției Prefectului-Judetul Braila in vederea vizării pentru 
legalitate.



ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA
COMUNA ȘUTEȘTI

PRIMAR
DISPOZIȚIA nr.279

Din 04.07.2022

Privind: modificarea cuantumului ajutorului social ca urmare a modificării veniurilor 
familiei luate in calcul la stabilirea ajutorului social acordat familiei/persoanei singure 
MIRCIOIU GRIGORE   domiciliat/a in comuna Șutești,

Primarul comunei Șutești, avand in vedere :
-Prevederile art. 14 din Legea 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările si 
completările ulterioare si Normele metodologice de aplicare ale acestei legi
-referatul cu propunerea de modificare a ajutorului social si fisa de calcul prezentate de 
compartimentul de asistenta sociala al primăriei

temeiul: prevederilor art. 196 aln 1 lit b si aln 2 din OUG 57/2019 privind codul 
administrativ;

DISPUNE:

Art.l. începând cu data de 01.07.2022 ajutorul social acordat familiei/persoanei 
MIRCIOIU GRIGORE , domiciliat/a in corn. Șutești, Jud. Braila, se modifica de la suma de 
89 lei la suma de 149 lei din următoarele motive : nu mai realizează venituri din arenda.

Art.2. Prezenta dispoziție poate fi atacata, potrivit Legii 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispoziții se insarcineaza persoanele 
din cadrul Compartimentului de asistenta sociala si compartimentul contabilitate-salarizare.

Art.4. Prin grija secretarului comunei, prezenta dispoziție va fi adusa la 
-cunoștința titularului, A J P I S si Instituției Prefectului-Judetul Braila in vederea vizării pentru 
legalitate.



ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA 

PRIMAR

DISPOZIȚIA nr.280
Din 04.07.2022

Privind: stabilirea dreptului la ajutor social si alocație pentru susținerea familiei acordate doamnei/ului 
SIRBU PETRUTA ANITA   din Județul Braila, Comuna Șutești, Str.Trandafirului , 
nr.52.

PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI

Având in vedere:
-cererea si declarația pe propria răspundere nr.867/27.06.2022 ,prin care doamna/ul SIRBU PETRUTA ANITA 
solicita stabilirea dreptului la ajutor social si alocație pentru susținerea familiei;
-ancheta sociala efectuata in data de 30.06.2022 de către Compartimentul de Asistenta Sociala;
-dispozițiile art.2, art.4, art.6 alin 2, art 8-12, art.30 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările si completările ulterioare;
-dispozițiile art. 9-11, art. 14, art. 17-18, art. 24, art. 52 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
416/2001, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificările si completările ulterioare.
-prevederile Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările si completările ulterioare; 
-referatul cu propunerea de stabilire a ajutorului social si a alocației pentru susținerea familiei;
In temeiul prevederilor art. 196 aln 1 lit b si aln 2 din OUG 57/2019 privind codul administrativ;

DISPUNE:

Art.l începând cu luna IULIE anul 2022 se stabilește dreptul la ajutor social doamnei/ului SIRBU 
PETRUTA ANITA din Județul Braila, Comuna Șutești,Str.Trandafirului,nr.52 in cuantum de 269 lei.

Art.2 Începând cu luna IULIE anul 2022 se stabilește dreptul Ia alocație pentru susținerea familiei 
doamnei/ului SIRBU PETRUTA ANITA din Județul Braila, Comuna Șutești,Str.Trandafirului ,nr.52 in 
cuantum de 113 lei.

Art.3 (1) Titularul dreptului la ajutor social este doamna/ul SIRBU PETRUTA ANITA , ca 
reprezentant al familiei beneficiare alcatuita din:

1. SIRBU PETRUTA ANITA ,CNP 2 , TITULAR
2. SIRBU MATTHIAS, CNP ,FIU

(2) Titularul dreptului la ajutor social si alocație pentru susținerea familiei are obligația ca in termen de 
maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea sa comunice in scris Compartimentului de Asistenta 
Sociala orice modificare cu privire la domiciliu, venituri si/sau la numărul membrilor familiei.
(3) Neindeplinirea obligației prevăzute la alin. (2) constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 500 
lei la 2000 lei.
(4) Pentru suma acordata, doamna/ul SIRBU PETRUTA ANITA nu are obligația de a presta ore de munca in 
folosul comunității intrucat are in intretinere copil cu varsta pana la 7 ani .

Art.4 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata titularului, 
in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale Braila si Instituției 
Prefectului, județul Braila in vederea vizării pentru legalitate, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art.5 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit prevederilor 
Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAILA 

PRIMARIA ȘUTEȘTI 
PRIMAR

DISPOZIȚIA nr. 281 
din 07.07.2022

privind încadrarea pe perioada nedeterminata în funcția contractuală de mediator 
sanitar, funcție care se asimilează cu funcția de instructor de educație din cadrul 
compartimentului Asistenta sociala, a domnului Bratosin Mihai Veronel , începând cu 
data de 11.07.2020

Primarul comunei Șutești

Având în vedere:
-raportul final al concursului înregistrat la nr. 6198/04.07.2022
-faptul ca la stabilirea salariilor de baza s-a urmărit încadrarea in cheltuielile de personal, 
urmarindu-se respectarea prevederilor legale potrivit carora nivelul veniturilor salariate trebuie sa 
se încadreze ca limita maxima la nivelul indemnizației viceprimarului iar ca limita minima -salariul 
minim pe economie
-HCL Șutești nr.32/31.03.2022 privind aprobarea si modificarea organigramei si statului de funcții 
ale aparatului de specialitate al primarului comunei Șutești
- OUG 226/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene

-HCL Șutești nr.4/31.01.2020 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice si contractuale din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șutești, județul Braila, începând cu cu 
01.01.2020

In temeiul :
-prevederilor anexei II, cap.I,pct.3 subpct.3.2, nr.24 din Legea 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare
- prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii cu modificările si completările ulterioare 
-prevederile anexei nr.8 lit. C, pct. 2 din H.G. nr 153/2018 a Regulamentului - cadru privind 
stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru 
condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia 
ocupațională de funcții bugetare "Sănătate și asistență socială"
Conform :
- prevederilor art. 196, alin. 1, lit.b, art 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările ulterioare

DISPUNE:

Art. 1. începând cu data de 11.07.2022 se incadreaza domnul Bratosin Mihai Veronel ca 
mediator sanitar, funcție care se asimilează cu funcția de istructor de educație, in cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Șutești conform Legii nr. 153/2017, anexa II, 
cap.I, pct.3, subcap.3.2, pct.24.

Art. 2. Salariul de baza lunar al domnului Bratosin Mihai Veronel , va fi stabilit prin 
asimilarea funcției contractuale de mediator sanitar cu funcția de instructor de educație, 
rezultând un salariu in cuantum brut de 3990 lei (constând in 3419 lei salariul de baza brut, 347 lei 
indemnizația de hrana si 224 lei spor condiții vatamatoare de munca in procent de 7%)



Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează compartimentului 
salarizare - contabilitate taxe si impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art. 4. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștința persoanei nominalizate, 
compartimentului Asistenta Sociala, compartimentului Stare Civila si resurse umane 
compartimentului salarizare - contabilitate taxe si impozite locale si Instituției Prefectului-judetul 
Braila, prin grija secretarului comunei



ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA 

PRIMAR 
DISPOZIȚIA

Nr. 282 din 07.07.2022

Privind: stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei/ului HULPARU ANA-MARIA cu
 Comuna Șutești ,str. Zambilelor , nr. 56, Județ Braila

PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere: 

-cererea si declarația pe propria răspundere nr. 868/05.07.2022 prin care solicita stabilirea dreptului la alocația pentru 
susținerea familiei si referatul de aprobare al persoanei responsabile din cadrul Compartimentului de asistenta sociala; 
-ancheta sociala efectuata in data de 07.07.2022 de către reprezentanții Compartimentului de Asistenta Sociala ;
-dispozițiile art.2 alin.(3), art.5 alin.(l) lit.b), art. 9-11, art.13, art.16-19, art. 23, art. 35 alin.(3) si art. 41 din Legea 
277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. nr.38/2011, cu modificările si 
completările ulterioare;

In temeiul art. 196 alin 1 lit (b) si alin . 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE

Art. 1 (1) începând cu luna August anul 2022 se stabilește dreptul la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei/ului HULPARU ANA- MARIA cu CNP 2860701090040 din Județul Braila, Comuna Șutești, str. Zambilelor , 
nr. 56 , in suma de 113 lei, ca reprezentant al familiei beneficiare alcatuita din:

NR
CRT

NUMELE SI PRENUMELE OBSERVAȚII

1 HULPARU ANA-MARIA PĂRINTE
2 HULPARU ALEXANDRO-LEONARDO FIU-ELEV

(2) Titularul dreptului la alocația pentru susținerea familiei are obligația ca in termen de maximum 15 zile de la 
data la care a intervenit modificarea sa comunice in scris Compartimentului de Asistenta Sociala orice modificare cu 
privire la domiciliu, venituri si/sau la numărul membrilor familiei.

(3) Neindeplinirea obligației prevăzute la alin. (2) constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 500 
lei la 2000 lei.

Art. 2 Prin grija Serviciului Public de Asis tenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata titularului, in termen 
dfe'5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA

COMUNA ȘUTEȘTI
PRIMAR

D I S P O Z I Ț I A nr. 283
12.07.2022

Privind . prelungirea acordării indemnizației copilului cu handicap grav ALI IONUT 
acordata doamnei ALI TUTA

Vazand - referatul de aprobare al persoanei responsabile din cadrul Compartimentului 
de asistenta sociala si certificatul de incadrare in grad de handicap nr.333/01.07.2022

- acordul privind opțiunea pentru indemnizație lunara emis de către DGASPC 
BRAILA nr .21863/12.07.2022

In conformitate - cu prevederile art.42 alin. (4) din Legea 448/2006 privind protecția 
si promovarea drepturilor persoanleor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- HG nr.4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

In temeiul art. 196 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

DISPUN

APT. 1 -(1) Se aproba prelungirea acordării indemnizației pentru copilul cu handicap 
grav ALI IONUT cu  , acordata doamnei ALI TUTA cu CNP 

cu domiciliul in comuna Șutești , Județ Braila , incepand cu luna IULIE 
2022 pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in grad de handicap.

(2) Cuantumul indemnizației este egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0 
stabilit potrivit prevederilor Legii cadru nr.l 53/2017privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, respectiv 1524 lei.

(3) Plata indemnizației se face pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in 
gradul de handicap- permanent.

ART.2 Prezenta dispoziție poate fi atacata potrivit Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările si completările ulterioare.

ART. 3- Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează compartimentul financiar contabil.
ART.4 -Prin grija secretarului comunei prezenta dispoziție va fi comunicata celor 

interesați.



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRAILA 

PRIMARIA ȘUTEȘTI 
PRIMAR

DISPOZIȚIA nr. 284 
din 12.07.2022

privind constituirea comisiei de concurs, comisiei de soluționare a contestațiilor si 
numire a secretarului acestei comisii pentru concursul organizat in vederea ocupării 
funcției contractuale de execuție vacante de bibliotecar-compartimentul Cultura (post 
vacant) organizat de Primaria Comunei Șutești in data de 20.07.2022 (proba scrisa) si 
21.07.2022 (interviul)

Primarul comunei Șutești,

Având în vedere:
-adresa nr.4884/23.06.2022 prin care se anunța in mod public organizarea concursului, afișat la 
sediul Primăriei comunei Șutești
-anunțurile referitoare la publicitatea concursului , publicate in Monitorul Oficial la data de 
28.06.2022 si in ziarul Jurnalul National la data de 28.06.2022
-adresa nr. 1806/28.06.2022 primita din partea Bibliotecii Județene Panait Istrati privind 

desemnarea reprezentanților in Comisiile de concurs respectiv contestații
- prevederile HG286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale 
și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificata si completata,
- prevederile Legii 53/2003 -Codul Muncii
- prevederile HCL nr.32/31.03.2022 privind modificarea organigramei si a statului de funcții al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Șutești, județul Braila

In temeiul : - prevederilor art. 196, alin. 1, lit.b, art 197 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările ulterioare

DISPUNE:

Art. 1. Se constituie comisia pentru organizarea concursului in vederea ocupării funcției 
contractuale de execuție vacante de bibliotecar-compartimentul Cu!tura(post vacant) 
avand următoarea componenta:

Pentru Comisia de concurs- bibliotecar-compartimentulCultura (post vacant) 
-Rosioru Silviu- director Școala Gimnaziala Costache Grigore Sutu
-Malaia Corina Ionela -consilier achiziții publice

- Eftime Violeta, bibliotecar metodist in cadrul Bibliotecii Județene Panait Istrati Braila

Pentru Comisia de soluționare a contestațiilor- bibliotecar-compartimentul 
Cultura (post vacant):

Eremia Traian- administrator piața
Toică Daniel -sef SVSU

- Carmen BORDEI, bibliotecar- Biblioteca Judeatena Panait Istrati Braila



Art. 2. Lucrările de secretariat ale Comisiilor de concurs si de soluționare a 
contestațiilor vor fi asigurate de către doamna Perdevara Silvia Andreea-secretar.

Art. 3. Contestațiile se pot depune in maximum doua zile lucratoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosarelor

Art. 4. Candidatii ale căror dosare au fost declarate admisibile vor susține proba scrisa in 
data de 20.07.2022 (proba scrisa) si 21.07.2022 (interviul)

Art. 5. Comisiile de concurs si de soluționare a contestațiilor isi vor desfasura activitatea 
conform prevederilor legale si in scopul constituirii acestora si isi vor incheia activitatea după 
incheierea examinărilor si rezolvarea contestațiilor

Art.6. Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului comunei, persoanelor 
nominalizate și Prefectului Județului Braila in vederea obținerii vizei de legalitate.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA SUȚEȘTI

PRIMAR

DISPOZIȚIA nr.285
Din 14.07.2022

Privind: încetarea ajutorului social acordat familiei/persoanei BRATOSIN CODINA CNP 
domiciliat/a in com. Șutești, Jud. Brăila,

Primarul comunei Șutești, avand in vedere:
-prevederile art. 20 din Legea 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările si 
completările ulterioare si Normele metodologice de aplicare ale acestei legi
-referatul cu propunerea de încetare a ajutorului social;
In temeiul : prevederilor art. 196 aln 1 lit b si aln 2 din OUG 57/2019 privind codul 
administrativ;

DISPUNE:

Art.l începând cu data de 01.07.2022 ajutorul social acordat familiei/persoanei, 
BRATOSIN CODINA domiciliat/a in corn. Șuțești, Jud. Brăila, încetează din următoarele 
motive : a prezentat decizia de pensionare.

Art.2 Prezenta dispoziție poate fi atacată, potrivit Legii 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează persoanele din 
cadrul Serviciului public de asistentă socială si compartimentul contabilitate-salarizare.

Art.4 Prin grija secretarului comunei, prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință 
titularului, AJPIS Braila si Instituției Prefectului-Judetul Braila in vederea vizării pentru 
legalitate.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA ȘUȚEȘTI 

PRIMAR 
DISPOZIȚIA nr. 287 

din 15.07.2022

Privind', convocarea Consiliului Local Șuțești în ședință ordinara

Primarul comunei Șuțești,

în temeiul: prevederilor art. 133 alin (1) lit. a), art. 134 alin (l),lit. a), alin.(3),lit. a), art. 196 alin. (1) 
lit.a) și art. 243 alin. (1) si art. 196 alin.(l) lit. b) din Ordonanța de urgenta nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ

DISPUNE:

ART. 1 Se convoacă Consiliul Local Șuțești, în ședință ordinara în data de 22.07.2022

ora 10.00 la sala de ședințe a Primăriei comunei Șutești din strada lanca nr. 7

ART. 2 Proiectul ordinii de zi constituie anexa la convocator si cuprinde următoarele proiecte 
de hotarare :

Nr. crt. Denumire proiect de hotarare Initiator Transmis spre avizare Comisiei de specialitate
1. Alegerea președintelui de ședința
2. Proiect de hotarare privind aprobarea 

contului de execuție a bugetelor comunei 
Șuțești pentru trimestrul II al anului 2022

Primar -PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, 
BUGET, FINANȚE, PROTECȚIA MEDIULUI SI TURISM
-PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, JURIDICĂ SI DE DISCIPLINĂ
-PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, 
SĂNĂTATE, FAMILIE, MUNCĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA 
COPILULUI

3. Proiect de hotarare privind 
aprobarea rectificării bugetului local de 
venituri si cheltuieli pentru anul 2022

Primar -PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, 
BUGET, FINANȚE, PROTECȚIA MEDIULUI SI TURISM
-PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, JURIDICĂ SI DE DISCIPLINĂ
-PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, 
SĂNĂTATE, FAMILIE, MUNCĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA 
COPILULUI

4. Proiect de hotarare privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de
investiții „SPAȚIU AGREMENT PENTRU 
TINERET, COMUNA ȘUTEȘTI, JUD. 
BRAILA"conform devizului

Primar PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, 
BUGET, FINANȚE, PROTECȚIA MEDIULUI SI TURISM
-PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, JURIDICĂ SI DE DISCIPLINĂ
-PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE, INVÂTÂMANT, 
SĂNĂTATE, FAMILIE, MUNCĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA 
COPILULUI

5. Alte probleme

ART. 3 - Consilierii locali si alte persoane interesate pot formula si depune amendamente 
asupra proiectelor de hotarari la secretarul general al UAT pana la data de 21.07.2022 ora 16.00

ART. 4 - Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotarare 
înscrise pe ordinea de zi pe data de 22.07.2022 , ora 08.00, la sala de ședințe a Primăriei 
comunei Șutești din strada lanca nr. 7.



ART. 5- Prin grija secretarului comunei se va asigura convocarea consilierilor în termenul
legal.

ART. 6- Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștința celor interesați si Instituției 
Prefectului-judetul Braila, prin grija secretarului comunei.



ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA 

PRIMAR 
DISPOZIȚIA

Nr. 288 din 15.07.2022

Privind: încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordata doamnei/ului 
VLAD NICOLETA cu   , domiciliata in comuna Șutești ,Str.Ianca , nr.5 , 
Județul Braila
PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere:

-adresa AJPIS Braila nr. 16244/27.06.2022 privind veniturile realizate si nedeclarate la dosar;
-ancheta sociala efectuata in data de 27.05.2022 de către reprezentanții Compartimentului de 
Asistenta Sociala ;
-dispozițiile art. 25 din Legea 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. 
nr.38/2011, cu modificările si completările ulterioare;
- referatul compartimentului de specialitate
In temeiul art. 196 alin 1 lit (b) si alin . 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE:

Art. 1 începând cu luna IULIE anul 2022 inceteaza dreptul la alocația pentru 
susținerea familiei acordata doamnei/ului VLAD NICOLETA cu  3 
cu domiciliul in comuna Șutești, Str.Ianca ,nr.5, Județ Braila din următorul motiv :

- Familia nu a declarat veniturile realizate

Art. 2 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi 
comunicata titularului, in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru 
Prestații Sociale Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, 
potrivit prevederilor Legii contenciosului dministrativ nr.554/2004, cu modificările si 
completările ulterioare.



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRAILA 

PRIMARIA ȘUTEȘTI 
PRIMAR

DISPOZIȚIA nr. 289 
din 25.07.2022 

privind încadrarea în funcția contractuală de bibliotecar, din cadrul Aparatului de Specialitate al 
Primarului Comunei Șuțești, a doamnei LAMBRU OANA ADELINA,

începând cu data de 01.08.2022
Primarul comunei Șuțești

Având în vedere:
-raportul final înregistrat sub nr. 6595/20.07.2022 privind consemnarea rezultatului concursului 
pentru ocuparea funcției de bibliotecar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Șutești, Județul Braila
-faptul ca la stabilirea salariilor de baza s-a urmărit încadrarea in cheltuielile de personal, urmarindu- 
se respectarea prevederilor legale potrivit carora nivelul veniturilor salariale trebuie sa se încadreze ca 
limita maxima la nivelul indemnizației viceprimarului iar ca limita minima -salariul minim pe economie 
-HCL Șutești nr.32/31.03.2022 privind aprobarea si modificarea organigramei si statului de funcții ale 
aparatului de specialitate al primarului comunei Șutești
-HCL Șutești nr.4/31.01.2020 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice si contractuale din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șutești, județul Braila, începând cu cu 
01.01.2021

In temeiul :
-prevederile art. 1 al H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în 
plată;
-prevederilor anexei III, cap.II, pct.b) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare
- prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii cu modificările si completările ulterioare
Conform :
- prevederilor art. 196, alin. 1, lit.b, art 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările ulterioare

DISPUN

Art.l. (l)Se încadrează în funcția contractuală de bibliotecar debutant , studii superioare , 
coeficient de ierarhizare 1,69 corespunzător gradației 2 pe durata nedeterminată , începând cu data 
de 01.08.2022.

(2) Salariul de baza lunar al doamnei Lambru Oana Adelina va fi stabilit in cuantum brut de 
3769 lei la care se dauga 347 lei indemnizația de hrana.

(3) Atribuțiile si responsabilitățile doamnei Lambru Oana Adelina sunt prevăzute in fisa
postului.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Compartimentele Stare civila si 
resurse umane si Contabilitate, Salarizare, Taxe si Impozite Locale din cadrul Primăriei comunei 
Șuțești.

Art.3. (1) Prezenta dispoziție are caracter individual și va intra în vigoare la data comunicării 
către persoanele interesate.

(2)Prezenta dispoziție poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art.4.Prezenta dispoziție se comunică persoanei nominalizate la art.l, compartimentelor 
prevăzute la art. 2 și Instituției Prefectului Județului Braila, in vederea vizării pentru legalitate



ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA 

PRIMAR

DISPOZIȚIA nr.290 
Din 26.07.2022

Privind: stabilirea dreptului la ajutor social acordat doamnei/ului MOISE VALENTIN CNP 
din Județul Braila, Comuna Șutești,

PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI

Având in vedere:
-cererea si declarația pe propria răspundere nr.872/21.07.2022 ,prin care doamna/ul MOISE VALENTIN 
solicita stabilirea dreptului la ajutor social;
-ancheta sociala efectuata in data de 22.07.2022 de către Compartimentul de Asistenta Sociala;
-dispozițiile art.2, art.4, art.6 alin 2, art 8-12, art.30 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările si completările ulterioare;
-dispozițiile art. 9-11, art. 14, art. 17-18, art. 24, art. 52 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
416/2001, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificările si completările ulterioare.
-referatul cu propunerea de stabilire a ajutorului social;
In temeiul prevederilor art. 196 aln 1 lit b si aln 2 din OUG 57/2019 privind codul administrativ;

DISPUNE:

Art.l începând cu luna AUGUST anul 2022 se stabilește dreptul la ajutor social doamnei/ului MOISE 
VALENTIN din Județul Braila, Comuna Șutești, in cuantum de 593 lei.

Art.2 (1) Titularul dreptului la ajutor social este doamna/ul MOISE VALENTIN, ca reprezentant al 
familiei beneficiare alcatuita din:

1. MOISE VALENTIN,CNP , TITULAR
2. MOISE GIORGIANA, CNP  SOȚIE
3. MOISE IONUT, CNP , FIU
4. MOISE MARIO CIPRIAN, CNP , FIU
5. MOISE MARIANA, CNP ,FIICA
6. MOISE STEFAN, CNP , FIU

(2) Titularul dreptului la ajutor social si alocație pentru susținerea familiei are obligația ca in termen de 
maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea sa comunice in scris Compartimentului de Asistenta 
Sociala orice modificare cu privire la domiciliu, venituri si/sau la numărul membrilor familiei.
(3) Neindeplinirea obligației prevăzute la alin. (2) constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 500 
lei la 2000 lei.
(4) Pentru suma acordata, doamna/ul MOISE VALENTIN are obligația sa presteze lunar 39 ore acțiuni sau 
lucrări de interes local, potrivit programului stabilit de către primar.

Art.4 Prin grija Compartimentului de Asistenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata titularului, 
in termen de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale Braila si Instituției 
Prefectului, județul Braila in vederea vizării pentru legalitate, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art.5 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit prevederilor 
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA SUȚEȘTI 

PRIMAR

DISPOZIȚIA nr.291
Din 26.07.2022

Privind: încetarea ajutorului social acordat familiei/persoanei SERBAN PARASCHIVA
CNP  domiciliat/a in corn. Șutești, Jud. Brăila,

Primarul comunei Șutești, avand in vedere:
-prevederile art. 20 din Legea 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările si 
completările ulterioare si Normele metodologice de aplicare ale acestei legi
-referatul cu propunerea de încetare a ajutorului social;
In temeiul : prevederilor art. 196 aln 1 lit b si aln 2 din OUG 57/2019 privind codul 
administrativ;

DISPUNE:

Art.l începând cu data de 01.08.2022 ajutorul social acordat familiei/persoanei, 
SERBAN PARASCHIVA domiciliat/a in corn. Șuțești, Jud. Brăila, încetează din 
următoarele motive : obține indemnizație pentru persoane cu handicap.

Art.2 Prezenta dispoziție poate fi atacată, potrivit Legii 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează persoanele din 
cadrul Serviciului public de asistentă socială si compartimentul contabilitate-salarizare.

Art.4 Prin grija secretarului comunei, prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință 
titularului, AJPIS Braila si Instituției Prefectului-Judetul Braila in vederea vizării pentru 
legalitate.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA

COMUNA ȘUȚEȘTI
PRIMAR

D I S P O Z I Ț I A nr. 292 
28.07.2022

Privind .prelungirea acordării indemnizației copilului cu handicap grav ALI
GEORGE MEDALION acordata doamnei ALI BIT A

Vazand - referatul de aprobare al persoanei responsabile din cadrul Compartimentului 
de asistenta sociala si certificatul de incadrare in grad de handicap nr.354/21.07.2022

- acordul privind opțiunea pentru indemnizație lunara emis de către DGASPC 
BRAILA nr .37436/28.07.2022

In conformitate - cu prevederile art.42 alin. (4) din Legea 448/2006 privind protecția 
si promovarea drepturilor persoanleor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- HG nr.4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

în temeiul art. 196 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

DISPUN

ART. 1 -(1) Se aproba prelungirea acordării indemnizației pentru copilul cu handicap 
grav ALI GEORGE MEDALION cu  , acordata doamnei ALI BITA 
cu CNP  cu domiciliul in comuna Șutești ,Str.Scolii, nr.5 , Județ Braila , 
incepand cu luna AUGUST 2022 pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in grad 
de handicap 28.08.2027

(2) Cuantumul indemnizației este egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0 
stabilit potrivit prevederilor Legii cadru nr.l 53/2017privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, respectiv 1524 lei.

(3) Plata indemnizației se face pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in 
gradul de handicap- permanent.

ART.2 Prezenta dispoziție poate fi atacata potrivit Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările si completările ulterioare.

ART. 3- Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează compartimentul financiar contabil.
ART.4 -Prin grija secretarului comunei prezenta dispoziție va fi comunicata celor 

interesați.



ROMANIA
JUDEȚUL BRAILA 

PRIMAR 
DISPOZIȚIA 

Nr. 293 din 28.07.2022

Privind: stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei/ului PODARU FANEL cu CNP 
 din Comuna Șutești ,str. Zambilelor, nr. 124 , Județ Braila

PRIMARUL COMUNEI ȘUTEȘTI, JUDEȚUL BRAILA , avand in vedere: 

-cererea si declarația pe propria răspundere nr. 871/19.07.2022 prin care solicita stabilirea dreptului la alocația pentru 
susținerea familiei si referatul de aprobare al persoanei responsabile din cadrul Compartimentului de asistenta sociala; 
-ancheta sociala efectuata in data de 22.07.2022 de către reprezentanții Compartimentului de Asistenta Sociala ;
-dispozițiile art.2 alin.(3), art.5 alin.(l) lit.b), art. 9-11, art. 13, art.16-19, art. 23, art. 35 alin.(3) si art. 41 din Legea 
277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010, aprobate prin H.G. nr.38/201 1, cu modificările si 
completările ulterioare;

în temeiul art.196 alin 1 lit (b) si alin . 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE

Art. 1 (1) începând cu luna August anul 2022 se stabilește dreptul la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei/ului PODARU FANEL cu   din Județul Braila, Comuna Șutești, str. Zambilelor , nr. 124 , 
in suma de 113 lei, ca reprezentant al familiei beneficiare alcatuita din:

NR
CRT

NUMELE SI PRENUMELE OBSERVAȚII

1 PODARU FANEL PĂRINTE
2 PODARU GEORGIANA VERONICA FIU-ELEV

(2) Titularul dreptului la alocația pentru susținerea familiei are obligația ca in termen de maximum 15 zile de la 
data la care a intervenit modificarea sa comunice in scris Compartimentului de Asistenta Sociala orice modificare cu 
privire la domiciliu, venituri si/sau la numărul membrilor familiei.

(3) Neindeplinirea obligației prevăzute la alin. (2) constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 500 
lei la 2000 lei.

Art, 2 Prin grija Serviciului Public de Asis tenta Sociala prezenta dispoziție va fi comunicata titularului, in termen 
de 5 zile de la emitere, precum si Agenției Județene pentru Prestații Sociale Braila, pana la data de 5 a lunii următoare.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare.


