
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI 

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PITEŞTI 

Piteşti, Bld. Republicii nr.117, Bl.D5b, parter, Cod Poștal:110195 

Telefon: 0372030420 Int.112  

E-mail: dasp@dasp.ro 

CUI 27302116  

Operator prelucrare de date cu caracter personal nr.17728 

                                   

 

LISTA 

PERSOANELOR APTE DE MUNCA 

DIN FAMILIILE BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL 

LUNA IANUARIE 2023 

 

 

În conformitate cu prevederile art.6 alin.8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu 

modificarile si completarile ulterioare, se afiseaza lista cu persoanele apte de munca, din familiile beneficiare de 

ajutor social, care au obligaţia de a presta ore de  munca in cadrul unor actiuni sau lucrari de interes local în luna   

IANUARIE 2023.     

Nr. 

crt 

   Nume       Prenume  Numarul orelor de 

munca prestate  ce 

vor fi prestate lunar 

Activitati ce vor fi prestate 

1 BĂLUȚĂ IULIANA 8 Maturat alei si cai de acces , Curatenie birouri , vestiare, si 

grupuri sanitare, intretinut teren de tenis, intretinere teren 

fotbal-rugby                                                    

2 CORDIN MARTA  8 Maturat alei si cai de acces , Curatenie birouri , vestiare, si 

grupuri sanitare, intretinut teren de tenis, intretinere teren 

fotbal-rugby                                                    

3 COJOCARU MARIA 8 Maturat alei si cai de acces , Curatenie birouri , vestiare, si 

grupuri sanitare, intretinut teren de tenis, intretinere teren 

fotbal-rugby                                                    

4 ICLEANU ADRIAN 8 Maturat alei si cai de acces , Curatenie birouri , vestiare, si 

grupuri sanitare, intretinut teren de tenis, intretinere teren 

fotbal-rugby                                                    

5 LUNGU     VOICU 8 Maturat alei si cai de acces , Curatenie birouri , vestiare, si 

grupuri sanitare, intretinut teren de tenis, intretinere teren 

fotbal-rugby                                                    

6 PÂRVESCU ADRIAN 8 Maturat alei si cai de acces , Curatenie birouri , vestiare, si 

grupuri sanitare, intretinut teren de tenis, intretinere teren 

fotbal-rugby                                                    

7 SCRECIU ELENA 8 Maturat alei si cai de acces , Curatenie birouri , vestiare, si 

grupuri sanitare, intretinut teren de tenis, intretinere teren 

fotbal-rugby                                                    

8 VĂTAFU GHEORGHE 8 Maturat alei si cai de acces , Curatenie birouri , vestiare, si 

grupuri sanitare, intretinut teren de tenis, intretinere teren 

fotbal-rugby                                                    

9 VELEA ALEXANDRU 

IMANUEL 

8 Maturat alei si cai de acces , Curatenie birouri , vestiare, si 

grupuri sanitare, intretinut teren de tenis, intretinere teren 

fotbal-rugby                                                    

mailto:dasp@dasp.ro


10 ZAMFIR VASILE 

EUGEN 

 Maturat alei si cai de acces , Curatenie birouri , vestiare, si 

grupuri sanitare, intretinut teren de tenis, intretinere teren 

fotbal-rugby                                                    

                             

        

        DIRECTOR EXECUTIV 

                          IANCU SORIN 

                                         

                                                                                                         SEF SERVICIU 

                                                                                 BENEFICII SOCIALE SI POLITICI FAMILIALE 

                                                                                                        MIRELA GORZKO                                                 
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Red.Nicolae Mihai 

Dac.2ex  

 

Precizăm că în conformitate cu prevederile Regulamentului(UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice, privind protecția datelor cu carcater personal și privind libera circulație a acestor date și 

abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal  

cuprinse în acest document sunt confidențiale.Aceste date pot fi utilizate  numai cu scopul prevăzut de Legea nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 


