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DISPOZIŢIA  NR. 235/20.10.2020 

privind  aprobarea  ajutorului  pentru  încălzirea  locuinţei  cu  lemne, 

cărbuni, combustibili  petrolieri 

 

Primarul  comunei Şpring, judeţul Alba. 
 

 Având  în  vedere: 

-   Art. 11, alin. 2 și art. 25 din OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în 

perioada sezonului rece; 

-    Legea 416/2001 privind venitul minim garantat; 

- Art. 23 din HG 920/2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor OUG nr. 70/2011 actualizată; 

- OUG nr. 93/2016 privind reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor 

beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea;  

- HG nr. 559/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG 

nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind 

alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin HG nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece, aprobate prin HG nr. 920/2011. 

- În temeiul art. 196, alin. 1, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ . 

                                      

    DISPUNE 
 

Art. 1. Se aprobă  ajutorul  lunar  pentru  încălzirea  locuinţei  cu  lemne,  cărbuni,  

combustibili  petrolieri doamnei Furdui Mădălina Lăcrămioara, cu  domiciliul  în localitatea 

Drașov, str. IV – a, nr. 40, județ Alba,  CNP 2941216014682, în calitate  de  titular  al  

ajutorului.  

Art. 2.Cuantumul  lunar  al  ajutorului  pentru  încălzirea  locuinţei  cu  lemne,  cărbuni,  

combustibili  petrolieri  este  de 58 lei / lună. Valoarea  totală  a  ajutorului  pentru  încălzirea  

locuinţei  pentru perioada noiembrie 2020 – martie 2021 este  de 290 lei. 

Art. 3. Prezenta dispoziţie  poate  fi  contestată  în  termen  de  30  de  zile  de  la  

comunicare  la  primarul  unităţii  administrativ – teritoriale. 
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Art. 4. În  cazul  în  care  sunteţi  nemulţumit (ă)  de  soluţionarea  contestaţiei,  

dispoziţia  poate  fi   atacată la  Tribunalul  Alba,  potrivit  prevederilor  Legii  contenciosului  

administrativ nr. 554 / 2004. 

Art. 5. Prezenta se comunică: 

- Instituției prefectului Județului Alba; 

- Compartimentului de asistență socială; 

- D-nei Furdui Mădălina Lăcrămioara; 

- Prezenta se publică în Monitorul Oficial Local al Comunei Șpring, cu respectarea 

prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 

acestor date. 

 

              Şpring, 20.10.2020 

 

 

              Primar,                               Contrasemnează secretar general al comunei, 

   Rusu  Daniel  Gheorghe                                                  Bogdan Petronela  
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