
PRIMARUL ORASULUI SEINI                                                                                             
 

D I S P O Z I T I A  nr.29 

privind acordarea    ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne 

 

            Avand in vedere cererea  nr. 37 /18.01.2021  a numitului/ei Donca Vasile     , CNP ,    
domiciliata  in Seini,   str.   ,     nr.   prin care solicita acordarea ajutorului de incalzire a locuintei 
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; 
OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 

         În temeiul art.  155 ,  alin.1, lit.d , alin.5,  lit. c si art. 196,  al. 1 , lit.  b din OUG 57/2019  
privind Codul Administrativ   .   

 

DISPUN: 
 
Art.1. Incepand  cu data de  01.01.2021  se acorda   ajutorul pentru incalzirea locuintei cu  lemne  
pentru numitul  Donca Vasile     in  suma de 54   lei pentru perioada 01.01.2021-31.03.2021. 
Art. 2. 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.3.   Prezenta dispoziţie se comunică: 
 

- Instituiei Prefectului  Judeţului Maramureş;  
- Agentiei  Judetene pentru Plati si Inspectie Sociale Maramures 
- DAS Seini 
- Titularului; 

                                                                                                

               Seini la :  09.02.2021  

                                                                                       Primar, 

     Avizat pentru legalitate,                                 ec. Tulbure Gabriela Florica  

          Secretar general,                                                     

          Danci Gabriela  


