
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E ,
privind acordarea ajutorului pentru încălzirea

locuinţei, familiilor şi persoanelor singure, beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001
cu modificările şi completările ulterioare

Gavril Pardău, primarul comunei Coşna, judeţul Suceava ;
Analizând dosarele familiilor şi persoanelor singure, beneficiare de ajutor social;
Având în vedere :

- referatul nr. 5700 /28.09.20I8 al compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei;

- prevederile art.11 alin.(2)şi ari. 25 din O.U.G. nr.70/2011- privind măsurile de protecţie socială 
în perioada sezonului rece;

- prevederile H.G. nr. 920 din 21.09.2011 -  pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea 
a prevederilor Ordonenţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie în perioada 
sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.63 alin.(I), lit.”c”, alin.(4), lit.’Y’, art.68, alin (1) şî art.l 15 lit."a” din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

Art.l Se acordă ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, în perioada sezonului rece noiembrie 
2018- martie20l9, persoanelor singure/familîilor, beneficiare de ajutor social, stabilit potrivit prevederilor 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un 
număr de 4 persoane/familii conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie, în sumă 
lunară de 58 leifcuantum total 290 leit nentru fiecare : Plata se va efectua la casieria Primăriei Coşna;

Art. 2 m  Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana nemulţumită 
la sediul Primăriei Comunei Coşna, judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la data comunicării acesteia, 
putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia.

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse in condiţiile alin.(l) este de competenţa Primarului 
Comunei Coşna, judeţul Suceava.

(3) Primarul Comunei Coşna. Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse, în termen 
de 30 zile calculate în condiţiile Codului civil.

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ. Tribunalul Suceava, conform Legii nr.554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Compartimentul asistenţă socială 
şi Compartimentul financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Coşna.

Art4 Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor prevăzute în anexă, Compartimentului 
contabilitate, Instituţiei Prefectului Suceava, pentru controlul de legalitate;

PRIMAR,



la dispoziţia nr. /IX din ai- irivind acordarea ajutorului de încălzire a 
locuinţei pentru pcrsoanle /familiile beneficiare de venit minim garantat conform 

Legii416/2001-sezon rece noiembrie 2018-martie 2019

Nr.crt Numele şi prenumele Cod numeric personal Număr
de
membrii

Suma
(nov, dec.ian, 
febr., martie)

1 TODAŞCĂ AURORA l 290
2 TODAŞCĂ GHEORGHE 1 290
3 MURARIU FLOAREA 2 290
4 CRAMEN MARIUŢA 

DANIELA
4 290

TOTAL 1160



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI 

COŞNA
primariacosna^.vahoo.com 
Nr. 5700 din 29.09.2018

REFERAT

Subsemnata, Dorofteiesei Mihaela -referent cu atribuţii de asistenţă 
socială la Primăria comunei Coşna, analizând dosarele beneficiarilor de venit 
minim garantat, cf legii 416/2001, modificată şi completată, aduc la cunoştinţă 
necesitatea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, conform art. N r.ll 
alin. (2) şi art. 25 din OUG 70/2011 privind unele măsuri de protecţie socială în 
perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, unui număr de 
4 beneficiari.

Faţă de aceste aspecte vă rugăm a analiza şi emite dispoziţia pentru 
acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei unui număr de 4 beneficiari, 
înscrişi în anexă, pentru sezonul rece noiembrie 2018- martie 2019.

REFERENT, 
Dorofteiesei Mihaela

Domnului primar al comunei Coşna


