ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DUMBRAVA ROŞIE
DISPOZIŢIA
Nr.25 din 30.01.2015
privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili
petrolieri, familiilor şi persoanelor singure care au depus cerere în luna ianuarie anul 2015.
Ioan Grădinaru - Primarul comunei Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ,
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 778 din 9 octombrie 2013 pentru completarea şi
modificarea 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 alocatia 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,cu modificările
şi completările ulterioare;
Alizând fiecare cerere însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi
veniturile acesteia, depusă de titularul familiei sau de persoana singură, înregistrate în Registrul special
de la nr. 191 la nr. 194 şi referatul nr. 1006 din 27.01.2015 întocmit de inspectorul cu atribuţii de
asistenţă socială.
În temeiul prevederilor art. 63 alin. (1), art. 68, alin. 1, şi ale art. 115, alin. 1, lit. “a” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

DISPUN:
Art. 1 Se constată că în Registrul special de înregistrare a cererilor depuse pentru acordarea
ajutorului privind încălzirea locuinţei au fost înscrise în luna IANUARIE, anul 2015, un număr de 4
cereri.
Art. 2 Se stabileşte, începând cu data de 01.01.2015, pentru perioada 01 ianuarie 2015 – 31
martie 2015, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinţei unui număr de 3 familii sau persoane singure,
cuantumul pentru fiecare beneficiar fiind prevăzut în anexa care face parte din prezenta dispoziţie.
Art. 3 Modul de soluţionare a cererilor se transmite titularilor ajutoarelor pentru încălzirea
locuinţei prin grija compartimentului resurse umane, stare civilă, asistenţă socială din aparatul de
specialitate al primarului.
Art. 4 Titularii prevăzuţi în anexa la prezenta dispoziţie au obligaţia de a aduce la cunoştinţa
primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor realizate sau cu privire la
domiciliu, în termen de 5 zile de la data modificării.
Art. 5 Data plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi modalitatea de plată a acestuia se
stabilesc după cum urmează: 10 februarie 2015.
Art. 6
(1) Împotriva prezentei dispoziţii se poate depune, în termen de 30 de zile de la
comunicare, plângere prealabilă la primarul primarul comunei Dumbrava Roşie.
(2) Persoana nemulţumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată primarului
comunei Dumbrava Roşie, poate ataca prezenta dispoziţie la Tribunalul Neamţ, în condiţiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7 Secretarul unităţii administrativ teritoriale va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi
instituţiilor interesate.
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