ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI

PRIMAR
D I S P O Z I Ț I E

privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri

pentru intervalul temporal ianuarie - martie 2020

prof. Constantin MATASĂ, primarul comunei Grumăzești, județul Neamț;
În considerarea prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 5/2003
privind ajutoarele pentru încălzirea locuinței, cu modificările și completările ulterioare;
În aplicarea dispozițiilor H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor O.U.G. nr 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada rece, cu modificările şi
completările ulterioare;
Analizând cererile, declarațiile pe propria răspundere și documentele doveditoare atașate, formulate
și depuse de titularii potențialilor beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,
combustibili petrolieri pentru familiile și persoanele singure, altele decât beneficiarii de venit minim
garantat;
În temeiul prevederilor 196 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
ulterioare;

D I S P U N:
Art. 1. Se acordă ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri
pentru intervalul temporal ianuarie - martie 2020, familiilor și persoanelor singure din comună = altele decât
cele beneficiare de ajutor social stabilit în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat =
nominalizate în conținutul anexei prezentului act administrativ, parte integrantă a acestuia.

Art. 2. Cuantumul lunar al ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili

petrolieri, precum și valoarea totală a ajutorului sunt prevăzute în anexa la care se face referire în conținutul
art. 1 al prezentului act administrativ.

Art. 3. Prezenta dispoziție poate fi contestată, în termen de 30 zile de la comunicare, la primarul

U.A.T., iar în caz de nemulțumire față de modul de soluționare a acesteia, poate fi formulată acțiune în
contencios la nivelul Secției corespunzătoare a Tribunalului Neamț, potrivit prevederile Legii conteciosului
administrativ nr. 554/2004.

Art. 3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentului act administrativ la nivelul Instituției
Prefectului-județul Neamț, în vederea exercitării tutelei administrative, precum și aducerea la cunoștință
publică a sa prin afișare la sediul Primăriei U.A.T., precum și pe site-ul: www.comunagrumazesti.ro.
PRIMAR,
prof. Constantin MATASĂ
Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL DELEGAT,
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