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Tel/Fax: 03

512. Tel 0258178411
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DISPOZITIAnT.I4T
din 30 septembrie 2017
privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incdlzirea locuin
petrolieri, persoanei singure , Safta Nicolae Cezar, beneficiara
Legii nr. 41612001, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Primarul comunei Bucium. Naoau Cornel
Yazand:

-Dispozitia nr. 3/13.01 .20II, privind stabilirea dreptului la
4161200I, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, pentru persoa
-tabelul nominal cu titularii venitului minim garantat care vor
locintei cu lemne in sezonul rece 2017-2018, inregistrat
nr.5114113.09.2017;
Avdnd in vedere prevederile :
- art. 7 din Legea nr. 416 din 1 8 iulie 200 I privind venitul mi
- art.l7 alin. (1) si alin.(2) Si art.25 alin.(1),alin.(2) ,alin.(3),a
70 din 31 august 2011 privind mdsurile de proteclie sociald in peri
-aft.6 din O.G. nr. 27 din 27 august 2013 pentru modifi
urgenld a Guvernului nr.7012011 privind mdsurile de proteclie
- art.23 din H.G. nr.920 din2l septembrie 2011 ,pentru a
aplicare a prevederilor Ordonanlei de urgen!6 a Guvernului nr,
sociald in perioada sezonului rece, cu modificdrile gi completirile
- H.G nr.778 din 9 octombrie 2073 - pentru modificarea si
de aplicare a prevederilor Legii nr.41612001 privind venitul min
Guvernului nr. 5012011, a Normelor metodologice de aplicare
privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de
privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece
nr.92012017 ;
In temeiul art.68 alin.(l) 9i art. 115 alin.( 1) lit. a) si
administrafiei publice locale, republicat[, cu modificdrile qi comp

barea Normelor meto{ologice de

011 privind mdsurile fle protecfie
terioare;
rpletarea Normelor mptodologice
garantat, aprobate prid Hotararea
'2'/'/l'LtJI1)
prevederilor Legll
I prevedenlor
Legii n\. 27712010
rea Guvernului nr. 3812011. si a
urgenta a Guvernulur tr. 70l20ll
prin Hotararea puvernului

in.(2) din Legea m. 21512001 a
ile ulterioare emite prezenta,

DISPOZIIIE:
Art.1.Se stabilegte, incepdnd cu data de 1 noiembie2017,
-31 martie 2018, dreptul la ajutor pentru inc5,lzirea locuin{ei
domiciliat in com.Bucium, sat.Valcea, nr.1039, jud.Alba, cu
ajutor social, cuantumul fiind de 290lei.
Art.2.Modul de solufionare a cererilor se transmite titu
locuinlei prin grija compartimentului de asistenld sociald din apara

ntru perioada 1 noie{nbrie 2017
nei singure, Safta NiQolae Cezar
1560826010023, bedeficiara de

Art.3.Titularul prezentei dispozilii are obligalia de a a<
modificare intervenit[ in componenja familiei si a veniturilor rea
termen de 5 zile de la data modificlrii.
Art.4.Data pldlii ajutorului pentru incdlzirea, locuin{ei gi
stabilesc dupd cum urmeazd:
- inziua de 05 octombrie 2017,prin casierialPrimdriei.
Art. 5. (1) Impotriva prezentei dispozilii se poate
comunicare, pldngere prealabild la primarul comunei Bucium.
(2) Persoana nemultumitd de rdspunsul primit la ce
comunei Bucium poate
ooate ataca prezenta
orezenta dispozilie
disnozitie la Tribu
Trib
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificdrile gi com
Art.6 Prezenta dispozitie se comunica:
-Institutiei Prefetului-j udetul Alba
-primarului comunei Bucium;
-d-lui , Safta Nicolae Cezar;
-compartimentului asistenta sociala.

Primarul
Ing. C

Av

uce la cunoqtinla pri arului orice
izate sau cu privire la
iciliu, in

litatea de plat[ a acestuia

in termen de 30
rea prealabili

ul Alba ,

in

letdrile ulterioare.

pentru legalitate,
rul comunei Bucium,
vid Carmen-Nadi

se

