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DISPOZIȚIE 

privind  acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, familiilor și persoanelor singure 

cu venituri reduse, altele decat cele beneficiare de ajutor social  conform  Legii 416/ 2001, în 

perioada 01  Noiembrie 2019- 31 Martie 2020 

 

Râjnoveanu Nicolae, primarul comunei Roseți, 

 Având în vedere: 

-Raportul nr.701/29.01.2020, întocmit de către d-na Culea Mariana-consilier   în cadrul 

compartimentului Autoritate Tutelară; 

 -Prevederile art.11 alin.(1), art. 12, art. 14, art.17-19, art. 30 din Ordonanța de urgență 

nr.70/31.08.2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

 -Prevederile art.1 alin.(1),(2) lit.c), art.3, art.5, art.6 alin.(2) lit.c), art.24, art. 29 din anexa 

la Hotărârea Guvernului nr.920/23.09.2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție 

socială în perioada sezonului rece, cu modificările  și completările  ulterioare;  

 -Cererea și declarația pe propria răspundere înregistrată la nr.__ din Registrul Special, 

privind acordarea ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, pentru familiile și 

persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în condițiile Legii 

nr.416/2001, privind Venitul Minim Garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

DISPUN: 

 

 Art.1.Se aprobă plata sumei de 768 lei pentru un număr de  6 dosare reprezentând 

acordarea de ajutoare pentru combustibili solizi sau petrolieri privind  încălzirea locuinței, 

familiilor și persoanelor singure, altele decat cele  beneficiare ale  Legii 416/2001, privind 

Venitul Minim Garantat, pe o perioadă de 3 luni, conform anexei ce face parte integrantă din 

prezenta dispoziție. 

 Art.2.Plata ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri privind încălzirea locuinței 

se va efectua  prin Casieria Primăriei comunei Roseti, funcție de  decontarea sumelor cu titlu de 

ajutor pentru încălzirea locuinței de către A.J.P.I.S Călărași. 

 Art.3.Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței, se obligă să comunice primarului 

orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile 

de la data modificării. 

Art.4.Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.5.Prezenta va fi comunicată celor vizați, înaintată persoanelor și autorităților 

interesate conform legii. 

 

      Primar,                                                                                                         Contrasemnează, 

Nicolae RÂJNOVEANU                                                                                     Secretar general                                                                                                                                                 

 Lavinia TĂNASE 
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