
ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I E 
Cu privire Ia acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibil solid, beneficiarilor de 
venit minim garantat asigurat prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile Legii 416/2001 a 

venitului minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru perioada 01 noiembrie 2016-31 martie 2017 

IOAN MORARU, primar al comunei Dorna Arini, judeţul Suceava. 
Luând în considerare: 
Referatul compartimentului de Stare civilă şi asistenţă socială din cadrul Aparatului propriu de 

specialitate al Primarului comunei. înregistrat sub nr.6388 din 27.10.2016; 
în temeiul prevederilor: 
art.l 1 alin. (2), art. 13, art 17 alin. (1) şi (6), al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 

privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată de Legea nr.92/2012 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în 
perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare; 

art.3, art. 6 alin. art.23, alin.(l) - (4), ale Hotărârii Guvernului României nr. 920/2011 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

art.331, din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

-art.8 din Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-art. 181 alin. (1) pct. 2 şi alin. (2) din Legea 134/2010. Codul de procedură civilă, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-art.7 şi art. 11 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt ele 
definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

în baza prevederilor art. 63 alin. (1) lit. "c" şi "d", alin. (4) lit. „a", alin. (5) şi art. 68 alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

D I S P U N : 

Art . l (1) — Se aprobă acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi 
pentru perioada 01 noiembrie 2016 - 31 martie 2017, unui număr de 9 beneficiari de venit minim garantat 
asigurat prin acordarea ajutorului social lunar, cu domiciliul în comuna Dorna-Arini, judeţul Suceava, 
conform anexei la prezenta dispoziţie. 

(2) - Cuantumul dreptului acordat conform art.l (1) este de 58 lei/lună/persoană, în total 
de 290 lei/persoană, plata acestui ajutor făcându-se o singură dată pentru întreaga perioadă. 

(3) - Anexa face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 



Art.2 (1)- Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, pentru perioada 01 noiembrie 2016-
31 martie 2017, stabilite în condiţiile articolului precedent se vor acorda beneficiarilor de venit minim 
garantat asigurat prin acordarea ajutorului social lunar, în măsura in care aceşti beneficiari vor presta 
activităţile stabilite şi îşi vor completa dosarele de acordare a ajutorului social, cu documentele eliberate 
de AJOFM Suceava. 

(2)- In termen de 5 zile după efectuarea plăţii ajutorului pentru combustibili solizi, lista cu 
beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, se comunică AJOFM 
Suceava şi va conţine obligatoriu numele şi prenumele titularilor ajutorului, suma reprezentând ajutorul la 
care au dreptul, suma efectiv plătită şi data la care s-a efectuat plata. Lista va fi actualizată lunar cu 
beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece. 

Art.3 (1) - Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana 
nemulţumită Ia sediul Primăriei Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava. în termen de 30 zile de la data 
luării la cunoştinţă de prevederile acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia. 

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin. (1) este de competenţa Primarului 
Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava. 

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

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ, în termen de 6 luni de la: 

a) data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă; 
b) data comunicării refuzului nejustificat de soluţionare a cererii; 
c) data expirării termenului de soluţionare a plângerii prealabile, respectiv data expirării termenului 

legal de soluţionare a cererii; 
d) data expirării termenului de 30 zile, calculat de la comunicarea actului administrativ emis în 

soluţionarea favorabilă a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile; 
(5) Pentru motive temeinice, cererea la instant competentă poate fi introdusă şi peste termenul prevăzut 

la alin. (4), dar nu mai târziu de un an de la data comunicării actului, data luării la cunoştinţă sau data 
introducerii cererii, după caz. 

Art.4 - Biroul buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din cadrul 
Aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei 
dispoziţii la cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru 
control şi legalitate. 



Anexă la Dispoziţia nr.179/2016 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMÂRIA COMUNEI DORNA ARINI 

Listă beneficiari de venit minim garantat asigurat prin acordarea ajutorului social lunar, în 
condiţiile Legii 416/2001 a venitului minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru perioada 01 noiembrie 2016- 31 martie 2017 

Nr. 
Crt. 

Nume Prenume Cod numeric 
personal 

Domiciliu Cuantum 
lei/lună/persoană 

Cuantum 
lei total 
pentru 

întreaga 
perioadă 

1. ANDREICA 
Gavril 

Comuna Dorna Arini 58 290 

2. BOGDANESCU 
Titi 

Comuna Dorna Arini 58 290 

3. CACINA Vasile Comuna Dorna Arini 58 290 
4. CIOATĂ Viorica Comuna Dorna Arini 58 290 
5. COŞMARIU 

Simina 
Comuna Dorna Arini 58 290 

6. LUSCEAC 
Paraschiva 

Comuna Dorna Arini 58 290 

7. ŞCHIOPU Ion Comuna Dorna Arini 58 290 
8. ŞUŞTAC 

Veronica 
Comuna Dorna Arini 58 290 

9. TODAŞCA Emil Comuna Dorna Arini 58 290 


