
 

 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinţei, pe perioada sezonului 

rece, decembrie 2020–martie 2021, pentru familiile şi persoanele singure, altele decât cele 

beneficiare ale dreptului de ajutor social, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 70/2011, 

modificată și completată 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, județul 

Neamț, 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) lit. a), alin. (2), art. 17 alin. (1), (2), (4), (7)  

și art. 25 alin. (1) - (3) și din O.U.G. nr. 70 din 31.08.2011 privind măsurile de protecţie socială 

în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 331 din  

Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

Analizând Lista beneficiarilor de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei 

lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 

 Având în vedere valoarea indicatorului social de referinţă (ISR), respectiv 500 lei, și 

valoarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, decembrie 

2020 – martie 2021, care este 0,116 ISR pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale 

ajutorului social; 

Văzând referatul întocmit de asistentul social, înregistrat sub nr. 9934/21.12.2020, prin 

care se propune acordarea ajutorului pentru încălzire familiilor și persoanelor singure care au 

depus dosare până la data de 20.12.2020, pentru ajutorul social acordat în baza Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a), precum și a art. 196 alin. 

(1) lit. b) art. 197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

DISPUN: 

Art. 1 Se stabilește dreptul de ajutor pentru încălzirea locuinţei, pe perioada sezonului 

rece, decembrie 2020–martie 2021, pentru familiile şi persoanele singure, altele decât cele 

beneficiare ale dreptului de ajutor social, care au depus dosare până la data de 20.12.2020, 

evidențiate în Tabelul ce constituie anexă la prezenta dispoziție. 

Art. 2 Plata ajutorului pentru încălzire se face o singură dată la începutul sezonului rece. 

Art. 3 Asistentul social  va comunica  prezenta dispoziţie titularilor de ajutor de încalzire 

în termen de 5 zile de la emiterea acesteia, o va afişa la sediul Primăriei şi în satele componente 

ale comunei.  

Art. 4 Prezenta dispozitie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului  

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare. 

Art. 5 Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va comunica și va înainta această 

dispoziție autorităților. 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

Nr. 268 din 21.12.2020 

 

              Avizat pentru legalitate, 

                Secretar General, Jolteag Gicuța 



 

 

                                                                          Anexa la Dispoziția nr. 268 din 21.12.2020 

 

 

 

 

LISTA 

cu familiile şi persoanele singure beneficiare ale dreptului de ajutor pentru încălzirea 

locuinţei pe perioada sezonului rece, decembrie 2020–martie 2021, altele decât cele 

beneficiare ale dreptului de ajutor social, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 70/2011, 

modificată și completată 

 

 

 

 

Nr. 

crt 
NUME PRENUME SAT LOCALITATE 

SUMA 

LUNARĂ 

- lei- 

SUMA 

TOTALĂ 

-lei- 

1 VOAIDEȘ-COJAN EMIL Telec Bicazu Ardelean 20 80 

2 
VOAIDEȘ-COJAN 

GHEORGHE 
Telec  Bicazu Ardelean 30 120 

3 MÎRZA NICOLAE Telec Bicazu Ardelean 54 216 

           

 

 

 

               PRIMAR,                                    CONTABIL,                         ASISTENT SOCIAL, 

    Bîrsan Constantin-Ioan                      Husaru Simona                            Suciu Valentina 
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