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privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinţei beneficiarilor
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Primarul comunei Lenauheim,judeţul Timiş;
Văzând "Lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei
lemne , cărbuni sau combustibili petrolieri";
Ţinând cont de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.11 alin.2 din O.U.G.nr.70/2011- privind măsurile de protecţie
socială în perioada sezonului rece;
În temeiul prevederilor H.G.nr.920/2011,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
In temeiul prevederilor art.68, alin.1 din Legea nr.215 /2001 -privind administraţia publică locală
republicată :

DISPUNE:
Art.1-Se stabileşte dreptul la ajutor social pentru încălzirea locuinţei cu lernne , cărbuni sau
combustibili petrolieri pentru perioada sezonului rece 1 decembrie 2012- 31 martie 2013
familiilor şi persoanelor singure beneficiare a venitului minim garantat conform Legii
nr.416/2001 cu completările şi modificările ulterioare, în sumă lunară de 58 lei.
Art.2.-Plata se va efectua o singură dată pentru toată perioada sezonului rece, în luna octombrie
2012, persoanelor singure şi familiilor cuprinse în Anexa nr. I, care face parte integrantă din
prezenta dispoziţie.
Art.3.-În cazul suspendării sau încetării plăţii ajutorului social în perioada decembrie 2012-31
martie 2013, pentru persoanele singure şi familiile cuprinse în Anexa nr.1, suma acordată ca şi
ajutor pentru încălzirea locuinţei se va recupera şi reţine în condiţiile legii;
Art.3. -Prezenta dispozitie se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Serviciul Juridic Contencios;
-Agenţiei Judeţene Pentru Prestaţii Sociale Timiş;
-Compartimentul contabilitate al Primăriei comunei Lenauheim;
-Beneficiarilor;
-La dosar;
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