
 

  

  

 

 

DISPOZITIE  nr.  34/30.03.2021  

privind MODIFICAREA ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi a doamnei 

VARGA TUNDE,  

 

Primarul HORVATH BELA al localitatii COMUNA SALACEA avand in vedere prevederile :  

- OUG 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările si 

completările ulterioare aduse de: ORD nr. 27 din 27 august 2013; L. nr. 187 din 24 octombrie 2012; L. nr. 296 

din 25 noiembrie 2015; OUG nr. 93 din 8 decembrie 2016; OUG nr. 82 din 16 noiembrie 2016; OUG nr. 114 

din 28 decembrie 2018; OUG nr. 208 din 27 noiembrie 2020. 

- prevederile Ordonanței de urgență nr. 25 din 30 iunie 2015,  actualizată prin Legea nr. 342/2015, 

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

- cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 

combustibili solizi sau lichizi pentru familiile și persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social 

stabilit în condițiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, înregistrată la nr. 364/29.03.2021 . 

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, Primarul Comunei Sălacea,  

 

DISPUNE : 

 

Art. 1 - Modificarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi 

doamnei/domnului VARGA TUNDE cu domiciliu in SALACEA , str. - 635 , CNP - in calitate de titular al 

ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, combustibilie solizi/lichizi,  venitul  realizat de familie  la 

stabilirea dreptului (01.11.2020) a fost de 244 lei/membru,  cuantumul vechi al ajutorului lunar  pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi a fost de 44.00 lei, venit net realizat de familie in luna 

februarie -2021 a fost de  de 502 lei/membru, cuantum nou  ajutor incalzire  aferent lunii martie 2021 – este 

de 20 lei 

   Valoarea totală a ajutorului pentru perioada 01.03.2021 –   31.03.2021 este de 20.00 lei. 

          Art. 2 – Recuperarea sumei de 24 lei, încasată necuvenit cu titlu de ajutor pentru încalziea  locuinței cu 

lemne, combustibili solizi/lichizi,  pentru luna martie – 2021. 

          Art. 3 - Prezenta dispozite poate fi contestată in termen de 30 zile de la comunicarea către primarul 

unitatii administrativ teritoriale.  

           Art. 4 - In cazul în care sunteti nemulțumit de soluționarea contestatiei, dispoziția poate fi atacată la 

Tribunalul Bihor în termen de 30 zile de la comunicarea soluției contestatiei, potrivit prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr.554/2004. 
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