
ROMAN I A 
Judetul Bistrita-Nnsaucl 

Comuna Sieut 

PR I MAR 

V) 

D I SPOZ I TIE 
privlnd aprobarea ajutorulul pentru incalzirea locuintei 

cu combustlblll solizi sau lichizl 

Primarul Comunei Sieut, jud. Bistrita-Nasaud, 
Avand in vedere: 

Cerererile depuse de familiile din Comuna Sieut si declaratiile pe propria 
raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi inregistrate 
conform anexei 1. 

-Referatul nr. 3156 / 1e11112020 prin care se propune acordarea ajutorului pentru incalzirea 
locuintei cu combustibill solizi sau lichizi pentru familille din Comuna Sieut conform 
cererilor din anexa 1. 

- Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala 
in perioada sezonului rece; 
-O.U.G. nr. 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordaril unor beneficii de asistenta 
sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016; 
-H.G.R nr. 559/2017 din 4 august 2017 pentru modificarea ~i completarea Normelor metodologice de apllcare 
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, 
a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, 
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, ~i a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului 
rece, a probate prin Hotararea Guvernului nr. 920/2011 ; 
In temeiul art.196 alin.1 lit.b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

D I SPUN 

Art.1. Aprobarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi pentru titularul(a) 
cererilor de ajutor pentru incalzirea locuintei din anexa 1, cu domiciliul in Comuna Sleut 

Art.2. Cuantumul ajutorului lunar pentru Tncalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi, este prezentat in 
anexa 1, pe perioada nolembrie 2020 - martie 2021 

Art.3.Prezenta Dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la primaria Comunei Sleut 

in termen de 30 de zile de la comunicare, in conditiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, 
modificata si completata prin Legea nr.262/2007. 

Art.4.ln cazul in care titularul(a} este nemultumit(a) de solutionarea contestatiei, dispozitia poate fi atacata 
la Tribunalul Blstrita , potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Art.5Prezenta dispozitie va fi comunicata Tn termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect. 

Art.6. Cu ducerea la Tndeplinire a prezentei Dispozitii se tncredinteaza persoana cu atributii de asistenta 
sociala din cadrul Primariei Comunei Sieut 

Art.7. Prezenta Dispozitie se comunica cu: 
-lnstitutia Prefectului judetului Bistrita-Nasaud , 
-Agentia pentru Plati si lnspectie Sociala Blstrita-Nasaud , 
-Titularul(a) ajutorului pentru incalzirea locuintei prez tali in anexa 1. 

Prlmar, 

Ivan Mihal Gheorghe 
Nr. __ ~_2 __ 

din ___ 23_11_1_12_0_20 __ 
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ROMANIA 
Judetul Bistrita-Nasaud 

Comuna Sieut TABEL NOMINAL 

- Anexa 1. 

cu cererile aprobate pentru a beneficia de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne 
pe perioada noiembrie 2020 - martie 2021 

Nr. Cod numeric Nr.mem. Ven. Cuantum lunar al ajutorului stabilit 

Titularul ajutorului personal Adresa titular infam. lun./ prin disp.prim. 
cer. mem. Buget de stat Buget local 

1 ADAM EMANUEL GAVRIL 4 0 54 

9 ADAM MARINEL 2 0 54 

2 CIMPEAN OVIDIU PETRU 3 0 54 

3 COCOSIOAN 2 0 54 

4 COCOS MARIN 2 0 54 

5 MALDOVAN ADRIAN 3 433 26 

6 MOLDOVAN GABRIELA 3 0 54 

8 PALI ANDREEA-ELENA 5 0 54 

7 SECELEAN LENUTA ADRIANA 5 0 54 

0 !TOTAL 0 0 458 

1~ Primar .:x. 
Ivan Mihai Gheorghe ~ 

~ ------------------....--



ROMANIA 
Judetul Bistrlta-Nasaud 

Comuna Sieut 
Nr. 3156 / 1s11112020 

REFERAT 
privind aprobarea ajutorulul pentru inc~lzlrea locuintel 

cu combustiblll solizl sau llchizl 

Primarul Comunei Sieut, jud. Bistrita-Nasaud, 
Avand in vedere: 

Cerererile depuse de familiile din Comuna Sleut si declaratiile pe propria 
raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi inregistrate 
conform anexei 2. 

- Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala 
in perioada sezonului rece; 
-O.U.G. nr. 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta 
sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016; 
-H.G.R nr. 559/2017 din 4 august 2017 pentru modificarea ~i completarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, 
a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, 
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011 , $i a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului 
rece, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 920/2011; 
-OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri Tn domeniul investitiilor publice ~i a unor masuri fiscalbugetare, 
modificarea :;;i completarea unor acte normative :;;i prorogarea unor termene; 

PROPUN 

Aprobarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi pentru titularul(a) 
cererilor de ajutor pentru incalzirea locuintei din anexa 2, cu domiciliul in ComUM Sie<i1 

Cuantumul ajutorului lunar pentru Tncalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi, este prezentat in 
anexa 2, pe perioada nolembrle 2020 - martie 2021 

Gotea L 



ROMANIA 
Judetul Bistrita-Nasaud 

Comuna Sieut TABEL NOMINAL 

-
Anexa 2. 

cu familiile propuse pentru a benefic ia de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne 
pe perioada noiembrie 2020 - martie 2021 

Nr. Nr. Cod numeric Nr.mem. Ven. Cuantum lunar al ajutorului stabilit 

crt. Titularul ajutorului personal Adresa titular infam. lunJ prin disp.prim. 
cer. 

mem. Buget de stat Buget local 
1 1 ADAM EMANUEL GAVRIL 4 0 54 

2 9 ADAM MARINEL 2 0 54 

3 2 CIMPEAN OVIDIU PETRU 3 0 54 

4 3 COCOS IOAN 2 0 54 

5 4 COCOS MARIN 2 0 54 

6 5 MALDOVAN ADRIAN 3 433 26 

7 6 MOLDOVAN GABRIELA 3 0 54 

8 8 PALI ANDREEA-ELENA 5 0 54 

9 7 SECELEAN LENUTA ADRIANA 5 0 54 

0 0 TOTAL 0 0 458 
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