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D I S P O Z I Ţ I A   nr.363 

din data de 26.11.2019 
 

Privind încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, unui 
beneficiar de ajutor social şi recuperarea sumelor încasate necuvenit. 

 
 
                    Mircea Pălăşan, primarul comunei Buneşti, judeţul Braşov, 
 
                    Văzând referatul compartimentului de asistenţă socială, 
 
                      Având în vedere prevederile art.25, alin.(3) din OUG nr.70/2011 privind 
măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, ale HGR nr.50/2011 privind 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 a venitului minim garantat, ale HGR 
nr.57/2012, coroborate cu Legea nr.166/2012 privind aprobarea OUG nr.124/2011 pt. 
modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de 
beneficii de asistenţă socială, precum şi prevederile OUG nr.42/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 416/2001 şi a Legii nr. 277/2010; OG nr.27/2013 privind modificarea 
şi completarea OUG nr.70/2011; HGR nr.778/2013 pt.modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr.416/2001, a Legii nr.277/2010 şi a 
Normelor de aplicare a OUG nr.70/2011 cu modificări şi completări ulterioare, OUG 
nr.93/2016, HGR nr.559/2017, 
                     În temeiul art.68, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, 
 

D I S P U N E: 
 

Art.1: Începând cu 01.01.2020, încetează dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu 
lemne pentru sezonul rece, familiei reprezentate legal de către Achim Mihai-Ciprian, 
cu domiciliul în loc.Criţ, nr.138, CNP 1820805080027(nu mai este benef. de VMG). 

Art.2: Recuperarea sumei de 174 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinţei cu 
lemne pentru sezonul rece, respectiv 01.01.2020-31.03.2020, de la familia 
nominalizată la art.1 

Art.3: Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la 
primarul comunei Buneşti. 

Art.4: În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, dispoziţia poate fi 
atacată la Tribunalul Braşov, potrivit prevederile Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004. 

Art.5: Compartimentele asistenţă socială şi contabilitate din cadrul Primăriei comunei                                         
Buneşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii 
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