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D I S P O Z I Ţ I A NR. 156/ 2017
privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne
persoanelor beneficiare de ajutor social

Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul nr. 54/156 din 28.09.2017, prin care se propune
acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, în perioada sezonului rece
01.11.2017 – 31.03.2018, beneficiarilor de ajutor social;
În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/31.08.2011
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modificată prin Ordonanţa
Guvernului nr. 27/2013;
În temeiul prevederilor art. 63, alin.(1), litera “d”, alin. (5), litera “a” şi art. 68
din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
D I S P U N E:

Art. 1.-Stabileşte dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în perioada
sezonului rece 1 noiembrie 2017 – 31 martie 2018, în sumă de 58 lei lunar, familiilor şi
persoanelor singure beneficiare ale ajutorului social, stabilit potrivit prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi care
utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cuprinse în anexa care face parte integrantă din
prezenta dispoziţie.
Art. 2.-Prezenta dispoziţie se poate contesta conform Legii contenciosului
administrativ, nr. 554/2004, cu modificăriel și completările ulterioare.
Art. 3.-Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Densuş, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art. 4.-Prezenta dispoziţie se va comunica persoanelor beneficiare de ajutorul
pentru încălzirea locuinţei, compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei comunei
Densuş şi Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara.
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D I S P O Z I Ţ I A NR. 170/ 2017
privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne
persoanelor beneficiare de ajutor social

Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul nr. 54/170 din 30.10.2017, prin care se propune
acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, în perioada sezonului rece
01.11.2017 – 31.03.2018, beneficiarilor de ajutor social;
În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/31.08.2011
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modificată prin Ordonanţa
Guvernului nr. 27/2013;
În temeiul prevederilor art. 63, alin.(1), litera “d”, alin. (5), litera “a” şi art. 68
din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
D I S P U N E:

Art. 1.-Stabileşte dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în perioada
sezonului rece 1 noiembrie 2017 – 31 martie 2018, în sumă de 58 lei lunar, familiilor şi
persoanelor singure beneficiare ale ajutorului social, stabilit potrivit prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi care
utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cuprinse în anexa care face parte integrantă din
prezenta dispoziţie.
Art. 2.-Prezenta dispoziţie se poate contesta conform Legii contenciosului
administrativ, nr. 554/2004, cu modificăriel și completările ulterioare.
Art. 3.-Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Densuş, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art. 4.-Prezenta dispoziţie se va comunica persoanelor beneficiare de ajutorul
pentru încălzirea locuinţei, compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei comunei
Densuş şi Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara.
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