
ROMÂNIA 
Judetul Bistrita-Nasaud 

Comuna Lunca llvei 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuintei 

cu combustibili solizi sau lichizi 

Primarul Comunei Lunca llvei, jud. Bistrita-Nasaud, 
Având în vedere: 

Cerererile depuse de familiile din Comuna Lunca llvei si declaratiile pe propria 
raspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi înregistrate 
conform anexei 1. 

-Referatul nr. 402 I 2210112018 prin care se propune acordarea ajutorului pentru încălzirea 
locuintei cu combustibili solizi sau lichizi pentru familille din Comuna Lunca llvei conform 
cererilor din anexa 1. 

- Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 70/2011 privind măsurile de protectie socială
în perioada sezonului rece; 
-0.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 în anul 2016;
-H.G.R nr. 559/2017 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011,
a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/201 O privind alocatia pentru susţinerea familiei,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protec\ie socială în perioada sezonului
rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011;
ln temeiul art.61 alin.2 si art.68 alin.1 din Legea nr.215/ 2001, republicata, privind administratia publica locala; 

DISPUN 

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 în Comuna Lunca llvei 

Art.2. Cuantumul ajutorului lunar pentru încălzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi, este prezentat in 
anexa 1, pe perioada ianuarie 2018 • martie 2018 

Art.3.Prezenta Dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la primaria Comunei Lunca llvei 
în 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.În cazul în care titularul(a) este nemultumit(a) de solutionarea contestatiei, dispozitia poate fi atacata 
la Tribunalul Bistrita , potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Art.5. Prezenta dispozitie va fi comunicata în termen de 5 zile de la data emiterii. 

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Dispozitii se încredinteaza persoana cu atributii de asistenta 
sociala din cadrul Primariei Comunei Lunca llvei 

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