
DISPOZIŢIE 

privind organizarea modului de primire prin poşta electronică a cererilor, declaraţiilor şi 

documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială 

 

 

Primarul Municipiului Mediaş, dl. Gheorghe Roman, 

Analizând referatul nr.1826/30.03.2020 întocmit de Direcţia de Asistenţă Socială din 

subordinea Primarului, prin care se aprobă modul de primire prin poşta electronică a cererilor, 

declaraţiilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială, 

În conformitate cu prevederile art. IV din OUG 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, 

În temeiul prevederilor art.155 alin.1, lit. e art.196 alin.1 lit.b şi art. 197 din Ordonanţa 

de Urgenţă nr.57/2019 – privind Codul Administrativ, 

 

DISPUNE: 

 

Art.1. (1) Se organizează modul de primire prin poşta electronică a cererilor, 

declaraţiilor şi documentelor doveditoare pentru slicitarea beneficilor de asistenţă socială după 

cum urmează: 

 

-  Cererile  – declaraţiile   pe propria răspundere  pentru  acordarea  unor drepturi de 

  asistenţă   socială  ( model identic pentru solicitarea venitului minim garantat, a 

  alocaţiei pentru susţinerea familiei şi  a ajutorului  pentru încălzirea  locuinţei )  

  însoţite de acte doveditoare privind componenţa şi veniturile  familiei, vor fi  

   înaintate de cetăţeni cu domiciliul în  municipiul Mediaş şi satul aparţinător  Ighişu  

    Nou la   adresa de email das_medias@yahoo.com. 

- Modelul de Cerere  –  declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor 

   drepturi de  asistenţă socială şi actele necesare sunt afişate pe site-ul Direcţiei de 

    Asistenţă  Socială Mediaş https://dasmedias.wordpress.com. 

 

         (2) Pentru cetăţenii care nu au posibilitatea să trimită acte prin poşta  electronică,  

actele pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială menţionate mai sus pot fi trimise prin 

poştă la adresa Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, Aleea Comandor D.Moraru nr.11, 

loc.Mediaş,  jud.Sibiu, cod poştal 551041.  

 

       (3) Cererea va cuprinde în mod obligatoriu, la rubrica Date de contact un  număr de 

telefon; 

 

       (4) Informaţii suplimentare pot fi obţinute telefonic la numerele de telefon 

0269/448254 şi  0269/448252, de luni  până vineri  între  orele  8,00 – 13,00. 

 

 

https://dasmedias.wordpress.com/


 

 

Art.2. Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Primarului Municipiului Mediaş va 

duce la îndeplinere prevederile prezentei dispoziţii. 

 

    Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi atacată în faţa instanţei de contencios administrativ 

după îndeplinirea formalităţilor prealabile impuse de prevederile L554/2004 privind 

contenciosul administrativ. 

 

 

 

 Emisă la Mediaş 31.03.2020 

 Nr.261 

 

 

 

      PRIMAR, 

 Gheorghe Roman          CONTRASEMNEAZĂ: 

            SECRETAR GENERAL, 

            Marina – Simona Petruțiu 
 

 

 

 

 
Red: Adriana Olteanu – D.A.P.L../4ex 

Se comunică: 1ex.dosar dispoziţii; 1ex.Prefectură; 2ex DAS 

COD: FP – 16 – 01, ver.1 

 

 


