
ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 
PRIMARUL COMUNEI SCANTEIA
 

DISPOZITIE 
 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru  incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri,

familiilor si persoanelor singure care au depus cerere 
in  luna  Decembrie 2020

  Primarul comunei  SCANTEIA, judetul IALOMITA
Avand in vedere: 

   
    - prevederile art. 11, alin. (1), art.17, alin. (1),(4),(6),(7),  din Ordonanta de Urgenta  a Guvernului 
nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobata prin Legea nr. 92/2012, si 
modificata prin Ordonanta Nr.27 /2013;
             - prevederile art.6, alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 920/2011pentru aprobarea Normelor  
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de 
protectie sociala in perioada sezonului rece , modificata si completata prin Hotararea  Nr.778/2013;
   - referatul asistentului social nr 7707/30.12.2020, privind   persoanele care indeplinesc conditiile de 
acordarea a ajutorului pentru incalzirea locuintei. 
                In temeiul art.196 alin.1lit.(b) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ.

DISPUNE: 
   Art. 1. - Se constata ca in Registrul special de inregistrare a cererilor depuse pentru acordarea ajutorului privind 
incalzirea locuintei cu lemne carbuni, combustibili petrolieri a fost inscris pe luna  Decembrie 2020, un numar de 2 
cereri.  
   Art. 2. - Se stabileste, incepand cu data de 01.12.2020, pentru perioada Decembrie 2020 -Martie 2021, dreptul la 
ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne  unui numar de 2 familii sau persoane singure, cuantumul pentru fiecare 
beneficiar fiind prevazut in anexa, care face parte integranta din prezenta dispozitie. 
   Art. 3. -  Dispozitia privind modul de solutionare a cererilor se transmite titularilor ajutoarelor pentru incalzirea 
locuintei cu lemne prin grija personalului cu atributii in asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului, 
in termen de 5 zile de la emitere.  
   Art. 4. - Titularii prevazuti in anexa la prezenta dispozitie au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice 
modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 
zile de la data modificarii. 
   Art. 5. - Data platii ajutorului pentru incalzirea locuintei si modalitatea de plata a acestuia se stabilesc dupa cum 
urmeaza:  plata se face prin caseria unitatii in termen de 10  zile de la data virarii sumelor  in contul institutiei.
   Art. 6. – Dispozitia poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 554/2004.
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