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D I S P O Z I T I E  
privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne familiilor 

si persoanelor singure care au depus cereri in luna decembrie 2014 

pentru sezonul rece perioada 01.12.2014 – 31.03.2015 

 

 

Vazand referatul d-nei Tudose Doina, inspector in cadrul compartimentului asistenta sociala din 

aparatul de specialitate al primarului; 

Analizand cererile insotite de declaraţiile pe propria răspundere privind componenta familiei si de 

titularul familiei sau de persoana singura depuse de solicitanti si inregistrate in registrul special; 

Având în vedere prevederile dispozitiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind 

masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulteriore, precum şi 

prevederile art.6 alin.(2) lit.c) din H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor O.U.G. nr.70/2011; 

 In temeiul prevederilor art.63 alin.(1) lit.d) coroborat cu alin.(5) lit.c) si art.68 alin.(1) coroborat cu 

art.115 alin.(1) lit.a) din Legea nr.215//2001 privind administratia publicà localà, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 
 

Primarul comunei Cerasu emite  prezenta dispozitie: 

 

 Art.1. – Se stabileste dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne conform anexei care 

face parte integranta din prezenta dispozitie. 

 Art.2. – Titularul dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne are obligatia de a duce la 

cunostinta primarului orice modificare in componenta familiei si a veniturilor realizate sau cu privire la 

domiciliu, in teremen de 5 zile de la data modificarii. 

 Art.3. – Data platii ajutorului pentru incalzirea locuintei si modalitatea de plata a acestuia se 

stabilesc dupa cum urmeaza: plata se va efectua in numerar, in decada a 3-a a lunii ianuarie 2015, in functie 

de sumele virate de catre A.J.P.I.S. Prahova in contul “Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu lemne”. 

  Art.4. – (1) Impotriva prezentei dispoziţii se poate depune plangere prealabila, in termen de 30 de zile de 

la comunicare, la primarul comunei Cerasu. 

  (2) Persoana nemulţumit(a) de raspunsul primit la cererea prealabila adresata primarului comunei Cerasu 

poate ataca prezenta dispozitie la Tribunalul Prahova, potrivit prevederile Legii contenciosului administrativ 

nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Art.5. – Prezenta dispozitie va fi comunicatà persoanelor interesate prin grija d-nei Tudose Doina, 

inspector in cadrul compartimentului asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului. 
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