ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
PRIMARUL COMUNEI BUCIUM
Tel/Fax: 0372898512, Tel 0258/784112
e-mail primaria.bucium@yahoo.com
DISPOZIŢIA nr. 7
din 21 ianuarie 2016
privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, persoanei
singure, Duna Nicolae , care a depus cerere pana in data de 20 ianuarie- 2016
Având în vedere :
- Având în vedere prevederile art.11 alin.(1), lit.c), art. 17 alin. (1), (4) şi (6) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în
perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare; ORDONANTA nr. 27
din 27 august 2013, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada
sezonului rece;
- art. 24 si art.25 din HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 920 din 21 septembrie 2011
,pentru 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;
- HOTARAREA GUVERNULUI
nr. 778 din 9 octombrie 2013 - pentru
modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si a Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile
de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 920/2011 - analizând cererea însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa
familiei şi veniturile acesteia , persoanei singure, Duna Nicolae, înregistrată în Registrul
special la nr. 55;
În temeiul art.63, alin.(5), lit.”c”, ale art. 68 şi art. 115 alin. 1 lit. a din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare emite prezenta ,
,
DISPOZIŢIE:
Art.1.- Se stabileşte, începând cu luna ianuarie 2016, pentru perioada 1 ianuarie
2016 -31 martie 2016, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinţei persoanei singure,
Duna Nicolae, in calitate de titular al ajutorului, domiciliat in com.Bucium, sat.Bucium,
nr.46, jud.Alba, cu CNP 1581120010010, in cuantum lunar de 54 lei, valoarea totala a
ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, aferenta perioadei de mai sus,este de 162
lei.
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Art.2.- Modul de soluţionare a cererilor se transmite titularilor ajutoarelor pentru
încălzirea locuinţei prin grija compartimentului de asistenţă socială din aparatul de
specialitate al primarului.
Art.3.- Titularul prezentei dispoziţii are obligaţia de a aduce la cunoştinţa
primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor realizate sau
cu privire la domiciliu, în termen de 5 zile de la data modificării.
Art.4.-Data plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi modalitatea de plată a
acestuia se stabilesc după cum urmează:
- in data de 20 februarie 2016, prin casieria Primăriei;
- decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri se
face o singură dată pentru tot sezonul rece.
Art. 5.- (1) Împotriva prezentei dispoziţii se poate depune, în termen de 30 de zile
de la comunicare, plângere prealabilă la primarul comunei Bucium.
- (2) Persoana nemulţumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată
primarului comunei Bucium poate ataca prezenta dispoziţie la Tribunalul Alba , în condiţiile
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6 Prezenta dispozitie se comunica:
-Institutiei Prefectului-judetul Alba
-primarului comunei Bucium;
- d- nei, Duna Nicolae;
-compartimentului asistenta sociala.

Primarul comunei Bucium,
Ing. Cornel Napău

Avizează, pentru legalitate
Secretarul comunei Bucium,
Jr.David Carmen-Nadia
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