ROMANIA
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e-mail primaria,bu cilm@yahoo, com

DISPOZIfIA nr' I 80
din23 noiembrie n',
privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incdlzi
venituri reduse, Mucea Ioan Calin
u depus cerere

inlei cu lemne, persodnei singure

AvAnd in vedere

- cererea insolit[

:

de declaralia pe propria rdspund
persoanei singure cu venituri reduse, Mucea
Ioan
nr.16/2017 ;

ind componenla famifiei gi veniturile
inregistratb in Regisfrul special la

nr. 612I/ 2I.1I "ZAI7,
istenta sociala"

ca

cu

ta de 20 noiembrie- 2017

"u..

referent superior, DanQiu Livia, din

In

- art. 17 alin. (1) din O,U.G, nr.70 din 31 august 2
perioada sezonului rece;

- art.I pct.6 si pct,13 din O,G. nr, 27

din 27

augus

Ordonanfei de urgenfd a Guvernului nr, 70/2011 privin
sezonului rece;

-

art. 24

si

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

ivind mdsurile de projeclie sociald in
20

m

sep.

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanlei
de
mdsurile de proteclie sociald in perioada sezonului rece.
- H,G.nr" 778 din 9 octombrie 2013 _ pentru modi
de aOlicafe
plicare a prevederilor
nrevederilor Legii
T eoii nr
A/1Arlr ^*:,,:-r
nr. A1
privind -ven
416/2001

Guvernului nr. 5012011, a Normelor metodologice de
privind alocatia pentru sustinerea familiei, uprJbut. p.

a prevederilor Legii nr. 27712010
Guvernului nr. 3B/20I1, si a
de urgenta a Guvernului nr, 70/201I

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

privil!.masurile de protectie sociala in perioada sezonul
nr.920/2011

, aprobate prin

Hotarafea Guvernului

:

in temeiul art.68 alin,(l) qi art. 115 alin. (1) lit
publice locale, republicatd, cu modificdrile gi
,ornpi.iari

a)d
ul

Legea nr. 21512001
emitprezenta,

l

administraliei

DrsPozrTr

Art"l.- Se stabilegte, incepdnd cu data de 1 no bri 2077, pentru perioad{
1 noiembrie
Lvrt
2017 -rt
-37 urarrre
martie 2018,
zvr6, oreprul
dreptul la a.;utot.pentru
ajutor. pentru iincd,lzj
I
inlei , persoana singlra cu venituri
reuubv,
reduse, ivruusa
Mucea roan
Ioan \_alln,
Calin, ln
in cahtate
calitate de titular al aj
rminiliof
aiuto lui,
Liciliat i-in com,Bucidm,
^^* D,,^:....sat. Valea
Alba , nr.74l, jud,Alba, cu CNp 17612100rcU5 .
uan
lunar de 54 lei, valoarea totala a
ajutoruluipentru
incalzfuea locuintei cu lemne. aferenta
n
se trans ite

i de mai sus,este de 270\ei,
aj utoarelor pelptru incdlzirea
locuinfei prin grija compartimentului de asistentd sociald
tn
ratul de specialitate al primarului.
Art.3.- Titularul prezentei dispozilii are obligali dea
luce la cunogtinla primarului orice
modificare intervenitd in componenla familiei gi a ve-niiu
lor
lizate sau cu privire l4 domiciliu, in
termen de 5 zile de la data modificdrii,

Art,2- Modul de solufionare a cererilor

t rlarilor

c"\.
'rl.;\

Art.4.-Data pldlii ajutorului pentru incdlzirea
stabilesc dupd cum urmeazd:
- in data de 7 decembrie 2017, prin
casieria prim
- decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru
singurd datd pentru tot sezonul rece.
Art. 5.- (1) impotriva prezentei dispozilii se
.
comunicare, plAngere prealabild la primarul
comunei B
- (2) persoana nemullumitd de rdspunsul pri
comunei Bucium poate ataca prezenta dispozilie
tiv nr. 554/2004, cu modificd
Art,6 Prezenta dispozitie se comunica:
-Institutiei Prefectului-j udetul Alba
-primarului comunei Bucium;
- d- lui, Mucea loan Calin
;
-compartimentului asistenta sociala,
. ..

i

gi modalitatea de

tibili solizi
depune,

sau

in termen

se face o
de 30 de

cererea prealabild ad

, in
mpletdrile ulterioare

bunalul Alba

Primarul
vizeazE, pentru legali
tarul comunei Buciu

.David

d a acestuia

zile de la

primarului
ifiile Legii

