
 

DISPOZITIE 
nr. 20 / 24.02  .2021 

pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau 

 lichizi pentru persoanele singure si familiile  beneficiare de ajutor social Legea 416/2001 

 

 

Primarul Pop Vasile al localitatii SINCAI avand in vedere: 

-  In  temeiul art. 155 alin. 1 , lit. d , alin. 5 , lit. c , art. 196 , alin. 1 , lit. b și art. 199 din  O.U. G.  57 / 

2019  -privind Codul Administrativ 

- prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.70/2011 pentru modificarea si completarea OUG 

5/2003 privind ajutoarele pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati acordate populatiei pentru plata 

energiei termice aprobata prin Legea nr.245/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, 

Ord 27/2013 si HG 778/2013. 

- prevederile Ordonantei de urgenta nr.25 din 30 iunie 2015,  actualizata prin Legea nr. 342/2015, pentru      

completarea art. 8 din  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

- cerererile si declaratiiile pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 

combustibili solizi sau lichizi pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in 

conditiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. 

 

 

DISPUNE 

 

 

1. Acordarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi familiilor si 

persoanelor singure care beneficiaza de ajutor social in conditiile Legii 416/2001, in numar de 2  beneficiari si  

care se gasesc in Anexa1- parte integranta din prezenta dispozitie. 

   Cuantumul lunar al ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi ,este de 116 lei. 

   Valoarea totala a ajutorului pentru perioada 01.02.2021 –   31.03.2021 este de 232 lei .   

2. Prezenta dispozite poate fi contestata in termen de 30 zile de la comunicarea la primarul unitatii 

administrativ teritoriale.  

3. In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, dispozitia poate fi atacata la Tribunalul 

MURES in termen de 30 zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004. 

 
   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA   

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA  ŞINCAI 

Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai,str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   

Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 

 

 

Primarul comunei SINCAI 

Pop Vasile  

  Secretar general delegat 

    Onac Dan Cristian 
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