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DISPOZITIA nr.140
din 30 sentembrie 2017
privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru inc{lzirea locui
petrolieri, persoanei singure , Miclea Viorel, beneficiara de aju
4161200I, cu modificirile gi complet[rile ulterioare.
r

Primarul comunei Bucium, Napau Cornel
Yazand:

-Dispozitia nr. 90128.07.2016, privind stabilirea dreptului
4161200I, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, pentru pe
-tabelul nominal cu titularii venitului minim garantat care vor
locintei cu lemne in sezonul rece 2017-2018,linregistrat
nr.5ll4l13.09.2017:
AvAnd in vedere prevederile :
- art. I din Legea nr. 416 din 1B iulie 2001 privind venitul mi
- art.l7 alin. (1) si alin,(2) qi art.25 alin.(1),alin .(2) ,alin.(3),a
70 din 31 august 2011 privind mdsurile de protecfie sociald in peri
-art.6 din O.G. nr. 27 din 27 august 2013 pentru modi
urgenld a Guvernului nr.7012011 privind mdsurile de protecfie
- art.23 din H.G. nr. 920 din2I septernbrie 2011 ,pentru
aplicare a prevederilor Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr.
sociali in perioada sezonului rece, cu modificdrile gi completdrile
- H.G nr.778 din 9 octombrie 2013 - pentru modificarea si
de aplicare a prevederilor Legii nr.41612001 privind venitul mini
Guvernului nr. 5012011, a Normelor metodologice de aplicare
privind alocatra pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hota
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de
privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece,
nr.92012011 :
In temeiul art. 68 alin.(1) 9i art. 115 alin.( 1) lit. a) si
administraliei publice locale, republicatd, cu rnodificdrile gi comp
DISPOZIJIE:
Art.1.Se stabilegte, incepdnd cu data de I noiembrie 2077, ntru perioada 1 noielhbrie 2017
-31 martie 2018, dreptul la ajutor pentru incdlzirea loouinfei
nel slngure, Micfea Viorel,
domiciliat in com.Bucium, sat.Valea Negrilesii, nr.870, jud. lba, cu CNP 170190201001e,
beneficiara de ajutor social, cuantumul fiind de 290lei.
Art.2.Modul de solutionare a cererilor se transmite titul ilor ajutoarelor pentru incdlzirea
locuinlei prin grija compartimentului de asistenfd sociald din
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Art.4.Data pldlii ajutorului pentru incdlzirea ilocuin{ei gi
stabilesc dupd cum urmeaz1:
- in ziua de 05 octombrie 2017, prin casieria [rimdriei.
Art. 5. (1) impotriva prezentei dispozi{ii {e poate c
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-Institutiei Prefetului-j udetul Alba
-primarului comunei Bucium;
-d-lui, Miclea Viorel;
-compartimentului asistenta sociala.
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