ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA BUCIUM
PRIMAR
Tel/Fax: 03
e-mail primar

8512, Tel 02581784112

bucium@yahoo.com

DISPOZITIAnT.I42
din 30 septembrie 2017
privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incdlzirea locuin i cu lemne, cdrbuni, cbmbustibili
petrolieri, persoanei singure , Danciu Marioara Titile, beneficia de ajutor social stabilit conform
Legii nr. 41612001, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Primarul comunei Bucium, Napau Cornel
Yazand:
-Dispozitia nr. 69126.0L2002,
privind stabilirea dreptului
41612001, cu modific[rile gi completdrile ulterioare, pentru

,

nr.
ata

Titile.
-tabelul nominal cu titularii venitului minim sarantat care vor

locintei cu lemne

in

sezonul rece 2017-2018, inregistrat

nr.5II4l13 .09 .2017 ;
Av6nd in vedere prevederile :
- art. I din Legea nr. 416 din 1 8 iulie 200 1 privind venitul mi
- aft.77 alin. (1) si alin.(2) qi art.25 alin.(1),alin.(2) ,alin.(3),r
70 din 31 august 201 1 privind mlsurile de protecfie sociali in per
-art.6 din O.G. nr. 27 din 27 august 2013 pentru modi
urgen!6 a Guvernului nr.7012011 privind mdsurile de proteclie
- art. 23 din H.G. nr. 920 din 2l septembrie 2011 ,pentru
aplicare a prevederilor Ordonanlei de urgenfd a Guvernului nr. 7
social[ in perioada sezonului rece, cu modificdrile gi completdrile
- H.G nr.778 din 9 octombrre 2013 - oentru modificarea si
de aplicare a prevederilor Legii nr.41612001 privind venitul mini
Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare
privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hot
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de
privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece

nr.920l20Il ;
In temeiul art.68 alin.(l) qi art. 115 alin.( 1) lit. a)

rea
cu

I

im garantat;
in.(4) si alin.(5) din O.U.G. nr.

garantat, aprobate prif Hotararea
prevederilor Legii nl. 27712010
:a Guvernului nr. 3812011, si a
urgenta a Guvernuhl lr. 70l20ll
rrobate prin Hotararea puvernului

si

administraliei publice locale, republicatd, cu modificdrile gi compl

DISPOZIIIE:
Art.1.Se stabilegte, incepAnd cu data de 1 noiembrie 2017,
-31 martie 2018, dreptul la ajutor pentru incdlzirea locuinlei
Titile , domiciliat in com.Bucium, sat. Poieni, nr.457, jud
beneficiara de ajutor social, cuantumul fiind de 290lei.
Art.2.Modul de solutionarc a cererilor se transmite titu
locuinlei prin grija compartimentului de asistenli socialS din

pentru perioada

2017

net singure,
lba, cu CNP

rioata

:ilor
ul de

0018,
.Tzirea

ui.

Art,3.Titularul prezentei dispozilii are obligalia deaa<
la cunogtin{a pr
modificare intervenit[ in componenJa familiei gi a veniturilor rea zate sau cu privire la
termen de 5 zile de la data modificdrii.
Art.4.Data pldlii ajutorului pentru incblzirea llocui nfei gi
de platd
stabilesc dup[ cum urmeazd:
-inziua de 05 octombrie 2017,prin casieriaPrimdriei.
Art. 5. (1) impotriva prezentei dispozilii se poate depu
in termen de 30
comunicare, plAngere prealabild la primarul comunei Bucium.
(2) Persoana nemullumitd de rdspunsul primit la
ra prealabild, adre
comunei Bucium poate ataca prezenta dispozilie la Tri
lul Alba , in c
contenciosului administrativ nr. 55412004, cu modifrcdrile gi com let[rile ulterioare.
Art.6 Prezenta dispozitie se comunica:
-Institutiei Prefetului-judetul Alba
-primarului comunei Bucium;
-d-nei , Danciu Marioara Titile;
-compartimentului asistenta sociala.

pentru legalitate,
I comunei Bucium,

lui

orice

miciliu, in
rcestula

se

zrle de la
primarului
!iile Legii

