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DISPOZIJIA nr
din 23 noiembrie

privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incdlzire
venituri reduse, Safta Florin Daniel ,
adepus cerere
"aie
Avdnd in vedere :
- cererea insoliti de declaralia pe propria rdspun
persoanei singure cu venituri reduse, Sita ptorin
nr.1312077

-

pri
iel

;

raportul de specialitate nr. 612I/ 21,11'.2017. intoc
cadrul compartimentului asistenta socialal
ln temeiul prevederilor:
- aft. 17 alin. (1) din O.U.G. nr.70 din 31 august
perioada sezonului reoe;
- art.I pct.6 si pct.13 din O.G. nr. 27 din 27 a
Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr, 7012011 priv
sezonului rece;

-

Linfei cu lemne, perso{nei singure cu
in data de 20 noiembrjh- 2017

aft. 24

si

art,25 din H,G, nr, 920 din 21

20
m

se

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanlei de
mdsurile de proteclie social6 in perioada sezonului rece.
- H.G.nr, 778 din 9 octombrie 2013 - pentru modific
de aplicare a prevederilor Legii nr,416/2001 privind ven tul

Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de pli
privind alocatia pentru sustinerea familiei, uprJbut. p nH

rtrA
difi
ir uu
^^

privind
oare;

ologice

inim garantat, aprobatd, prin Hotararea

Normelor metodologice de aplicare a prevedeiilor Ordo nte
privind masurile de protectie sociala in perioada sezonul
nr,92012011 ;
In temeiul art. 68 alin.(l) qi arr, 115 alin. (1) lir a)d
publice locale, republicatd, cu modific6rile ,ornpi.iari
u
9i

DISPOZI

Art.l.- Se stabilegte, incepdnd cu data de 1 noi
2017 -31 martie 2018, dreptul la ajutor pentru incdlzi
reduse, Safta Florin Daniel, in calitate di titular al
Valcea, nr. l042,jud,Alba, cu CNp 1950519015566, jn
ajutolului pentr.u incalzirea locuintei cu lemne, aferenta p rI
Art,2- Modul de solufionare a cererilor se trans ite
locuinfei prin grija comparlimentului de asistenfd social6
Ina
Art.3.- Titularul prezentei dispozifii are obligalit dea
modificare intervenitd in componenli familiei gi a velrriiu ilor
termen de 5 zile de la data modificdrii.

, 2077, pentru perioad{ 1 noiembrie

uinlei , persoana singllra cu venituri
ui, domiciliat in comlBucium. sat,

lunar de 54 lei, valloarea totala a
i de mai sus,este de Zjt\ Iei,
ularilor ajutoarelor pefrtru incdlzir ea

. .,

Art,4,-Data plAlii ajutorului pentru incdlzirea

1

stabilesc dupd cum urmeazd:
- in data de 7 decembrie 2017, prin casieria prim

-

decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru
singurd dati pentru tot sezonul rece,

Art" 5.- (l) impotriva prezenter dispozifii se
.
comunicare, plAngere prealabild la primarul
comunei I

- (2) persoana nemullumitd

de rdspunsul pri
comunei Bucium poate ataca prezenta dispozilie
, cu modific[ri
Art.6 Prezenta dispozitie se comunica:
-Institutiei Prefectului-j udetul Alba
-primarului comunei Bucium;
- d- lui, Safta Florin Daniel
;
-compartimentului asistenta sociala.

unei Bucium,
lNapdu

.(s

modalitatea de p td a acestuia

solizi

sau

i

se

se face o

ne, in termen de

0 de zile de la

la cererea prealabild ad
T{ibunalul Alba in

td primarului
i!iile Legii

gi gompletdrile ulterioare,

vizeazd, pentru legali
I comunei Buciu

