
PRIMARUL ORASULUI SEINI       
       
                                                                                 

D I S P O Z I T I A  nr. 201 
privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne  

pentru perioada  01.12.2020- 31.03.2021 

 

 

                               Avand in vedere cererile de acordare şi declaraţiile pe propria răspundere depuse, prin 
care se solicită  acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne.  
           În baza prevederilor din   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile 
de protectie sociala in perioada sezonului rece, in conformitate cu Normele metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.920/2011; Ordonanta Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului 
rece; HOTĂRÂRE nr. 778 din 9 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011. 

În baza art. 155, al. 1, lit. d, al. 5, lit. e, și art. 196, al. 1, lit b, din OUG. nr.57/2019 
privind Codul administrativ.  

 
DISPUN: 

 

Art.1. Acordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu lemne  beneficiarilor in numar de  
19, cuprinsi  in anexa care fac parte integranta din prezenta dispozitie. 
Art. 2. Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, este cel prevazut in anexa cu 
un total de 2472  lei si se acorda  pentru perioada 01.12.2020-31.03.2021. 
Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare/afisare, 
conform prevederilor Legii nr.544/2004 a contenciosului administrativ. 
Art.4.   Prezenta dispoziţie se comunică: 
 

- Instituiei Prefectului  Judeţului Maramureş;  
- AJPIS  MM 
- DAS Seini 
- Se aduce la cunostinta beneficiarilor prin afisare. 
- Se publica pe site 

               

                                                     



        Seini la : 30.12.2020 

               

 

                                                                                            Primar,                                      
 Avizat pentru legalitate                                       ec. Tulbure Gabriela Florica 
     Secretar general,  
      Danci Gabriela  
 


