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DISPOZITIA nr. 4
din 25 ianuarie 20L7
privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incdlzirea locuin!,ei cu lemne; familiei cu
venituri reduse, BOCIOC SILVIA, care a depus cerere pana in clata de 20 ianuarie- 20t7
Primarul comunei Bucium, judetul Alba,
AvSnd in vedere :
prevederile art"11 alin.(1), lit,i) arl.. 17 alin, (1), (4) (6) din Ordonanla de urqen[d
Si
a Guvernului nr' 7012011 privind mdsurile de proteclie sociald irr perioada.sezonului rece,
cu modificbrile gi completdrile 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 HOTAnnnfn GUVERNULUI nr. 920 rlin 21 septembrie 2011

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a preverlerilclr Ordonanlei de urgenld
'pentru
a Guvernului nr, 7012011 privind mdsurile de proteclie socialS in perioada .sezonului rece,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- HOTARAREA GUVERNULUI nr, 778 din 9 octombrie 2OL3 - pentru

si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr" 416/2001 privind venitul minim garantat, dFrFobate prin Hotararea
Guvernului nr. 50/2077, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr, 277/20L0 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr" 38/2011, si a Normelor mt:todologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70,/2011 privind masurile
de protectie sociala in perioada sezonului rece, ilprobate prin Hotararea
Guvernului nr, 920/2011 - analizdnd cererea insolitb de declaralia pe propria rbspundere privind componenla
familiei gi veniturile acesteia, familiei cu venituri reduse, Bor:ioc Silvia inregistratb in
modificarea

:.

Registrul special

la nr.44;

In temeiul art,63, alin,(S), lit,"c", ale art,68 gi art, 115; alin.( 1) lit. a) din Legea nr.
2I51200I a administratiei publice locale, republicatd, cu modificdrile $i compietdrile
ulterioare emite prezenta

I

DISPOZIJIE:

Aft.l.- Se stabilegte, incepSnd cu data de 1 ianuarie 2077, pentru perioada 1
ianuarie 2OL7 -31 martie 2O17, dreptul la ajutor pentru inc5l:zirea locuinlei , familiei cu
venituri reduse, , BOCIOC SILVIA, in calitate de titular al ajutorulriri', domiciliat in
com.Bucium, sat.Poieni, nr.568, jud.Alba, cu CNP 24712030L2!;30, in cuantum lunar de
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26 lei' valoarea totala a ajutorului pentru incalzirea locuintei
cu lemne,,aferenta
perioadei de mai sus,este de 78
lei.
Art'2'- Modul de solulionare a cererilor se transmite 'Litularilor
ajutoarelor
pentru
'oin -upuiuirl"o.
sri;a compartimentului de asistenfi;
sociats

|['.1ij|;::,.:ililfi:,,f,ijl

Aft'3'- Titularul prezentei dispozilii are obligalia
de a aduce la cunogtinla
primarului orice modificare intervenitb
gorponJnla familiei r;i a veniturilor realizate sau
cu privire la domiciliu, in termen de
5 zile de la data modificdrii.
Aft'4'-Data pld!ii ajutorului pentru incSlzirea
locuinlei gi modalitatea de platb a
acestuia_se stabitesc dupi

r

.r,

-

!;ffri?. .rr"r" priruri.i;

cu titlu de ajutor pentru combus;tibili solizi
sau petrolieri se

face o sin

Aft. s'- (tl,iT?g,,'* ;:..':{i':!uot3oor,u,, se poate
depune, in termen de 30 de zire
de la comunicare, prangere prearabird ru prirui.]t
J#unei
- (2) Persoana nemullumitb de tespuniut primitBur:iurn,
la cererea prealabild adresatd
ta dispozitie ra Tribunarul Arba , in conditrire

prezenta dispozitie
se comunica:
-Institutiei prefectul ui_judetu I Al ba
-primarului comunei Bucium;
- d- nei, , tsOCIOC SILVIA;
-compartimentului asistenta sociala,

Aft.6

cu modificdrile 9i completbrile ulterioare.

unel

Pagina 2 din 2

