ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei
BENEFICIARILOR VMG – Noiembrie 2019-Martie 2020
Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de
protecţie socială în perioada sezonului rece si a Normelor Metodologice de aplicare , aprobate prin HGR
920/2011,cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei
lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;
In temeiul prevederilor articolelor 155 aliniatul 1 litera”d” si art. 196 aliniatul 1 litera “b” din
Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 555 din 5 Iulie 2019 ;
Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :
Articolul 1. Se aprobă ajutorul pentru încălzirea locuinţei în sumă de 290 lei - pentru
perioada noiembrie 2019-martie 2020 pentru fiecare din cei 9 beneficiari de ajutor social,un total de 2610
conform anexei –centralizator ajutoare încălzire VMG, ce face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă .
Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la comunicare, la
primarul comunei.
Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica prin grija secretarului general al comunei , in
conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Prefectului
Judetului Maramures pentru exercitarea controlului de legalitate , precum si
- Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectii Sociale Maramures ;
-Compartimentului Financiar Contabil
-Compartimentului de Asistenta Sociala
- Tuturor beneficiarilor de ajutor social conform anexei .
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