
PRIMĂRIA ORAŞULUI SEINI                      

D I S P O Z I T I A  nr.  203 

referitoare la  aprobarea ajutorului pentru  

încălzirea locuinţei cu lemne 

            Primarul oraşului SEINI ; 

V                               Avand in vedere faptul ca numitul(a) Gaspar Elisabeta       , este titular de ajutor social  in 
plata, se  acorda ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne .  
            În baza prevederilor art. 8, alin (2) art.11 alin 1,art.1610, art. 1615 din   Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, privind ajutoarele 
pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi acordate populaţiei pentru plata energiei 
termice modificată şi completată prin  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2012. 
            Luand in considerare  art. 11 alin. (2)  si art.25 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
70/2012 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece si a HG nr. 
920/21.09.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 70/2012 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului 
rece. 

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.         Aprobarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu lemne doamnei/domnului  
Gaspar Elisabeta       CNP   cu domiciliu în  oras Seini, str.   ,     nr.  ,  în calitate de titular al 
ajutorului.  
Art. 2. Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, este de 58 lei şi se acordă 
lunar în  perioada 01.11.2020 – 31.03.2020.  
Art. 3. Plata se face în numerar. 
Art. 4. Prezenta dispoziţie poate fi contestata în termen de 30 de zile de la comunicare conform 
prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ. 
Art.5.   Prezenta dispoziţie se comunică: 
                  -    Institutiei  Prefectului Judetului Maramures;  

-    Directiei  de Asistenta Sociala Seini  ; 
-    D-nei Gaspar Elisabeta  
 -   Se publica pe site 

  
Seini la 30.12.2020 
 
Avizat pentru  legalitate, 
 
    Secretar general,                                                                                      Primar  ,                                                  

    Danci Gabriela                                                                   ec. Tulbure Gabriela Florica  


