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DISPOZITI'Anr.l44
din 30 septembrie 2017

privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incdlzirea locuin
petrolieri, persoanei singure , Macavei Dorin Ioan, beneficiara
Legii nr. 41612001, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Primarul comunei Bucium, Napau Cornel
Yazand'.

,

-Dispozitia nr. 134122.10.2010 privind stabilirea dreptului I ajutorul social, con
4761200I, cu modificdrile gi completirile ulterioare, pentru persoa
singura, Macavei
-tabelul nominal cu titularii venitului minim garahtat care vor neficia de ajutor pent

in Ioan.

sezonul rece 2077-2078, inregistrat

lum

locintei cu lemne

in

Primaria comunei

Legii nr.
incalzirea
cu

.5ll4l13 .09 .2017 ;
Avdnd in vedere prevederile :
- art. I din Legea nr. 476 din 18 iulie 2001 privind vonitul mirlim garantat;
- art.l7 alin. (1) si alin.(2) qi art.25 alin.(1),alin.(2) ,alin.(3),afin.(4) si alin.(5) din O
70 din 31 august 2011 privind misurile de protecjie socialb in peri
sezonului rece;
-art.6 din
drn O.G. nr. 27 din 27 atgust
atsust 2013
urgenld a Guvernulur nr. 7012011 privind mdsurile
- art.23 din H.G. nr.920 din2l septembrie 2
aplicare a prevederilor Ordonanlei de urgenld a G
sociald in perioada sezonului rece, cu modificdrile
- H.G nr.778 din 9 octombrie 2013 - pentru
de aplicare a prevederilor Legii nr.41612001 privi
Guvernului nr. 5012011, a Normelor metodologi
privind alocatia pentru sustinerea familiei, apro
Normelor metodologice de aplicare a prevederilo
privind masurile de protectie sociala in perioada s
nr

nr.92012017

;

in temeiul art. 68 alin.(l) qi art. 115 alin
administrafiei publice locale, republicatd, cu moditrcanle $t comptEtanle ultenoare emrte prezenta

,

DISPOZIJIE:
Art,1.Se stabilegte, incepdnd cu data de I noiembrie2077,
perioada 1 noie{nbrie 2017
-31 martie 2018, dreptul la ajutor pentru incdlzirea locuinfei
nei singure, Macavei porin Ioan,
domiciliat in com.Bucium, sat. Coleseni, nr.279,jud.Alba, cu C
16406160100 12, berjefi ciara de
ajutor social, cuantumul fiind de 290lei.
Art.2.Modul de solutionare a cererilor se transmite titu ilor ajutoarelor pentru] incillzirea
locuinlei prin grija compartimentului de asistenlb sociald din
rl de specialitate al prilparului.

Art.3.Titularul prezentei dispoziJii are obligalia

de a
la cunogtinla pr rului orice
modificare intervenitd in componenfa familiei qi a veniturilor real
sau cu privire la
iciliu, in
termen de 5 zile deladata modifrc[rii.
Art.4.D ata pldtii ajutorului pentru incdlzir ea locuinjei
itatea de platd
la se
stabilesc dup[ cum urmeazd:
- inziua de 05 octombrie 2017, prin casieria Primiriei.
Art. 5. (1) impotriva prezentei dispozifii se poate depu
in termen de 30
zile de la
comunicare, pldngere prealabili la primarul comunei Bucium.
(2) Persoana nemullumitd de rdspunsul primit la ce
prealabild adresatd primarului
comunei Bucium poate ataca prezenta dispozifie la Tribu ul Alba in cond iile Legii
contenciosului administrativ nr. 55412004, cu modificdrile $i com etdrile ulterioare,
4rt.6 Prezenta dispozitie se comunica:
-Institutiei Prefetului-judetul Alba
-primarului comunei Bucium;
-d-lui, Macavei Dorin Ioan;
-compartimentului asistenta sociala.

Primarul cogrundi.Buc
Ing. Colrel Nap{r

Av
Sec

Jr.

pentru legalitate,
I comunei Bucium,

vid

