ROI\44NIA

ruDETUL ALBA
COMLINA BUCIUM
PRIMAR

DISPOZIIA nr
din23 noiembrie

181
01

privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incdlz
reduse, Iancu Nicolae, care u dapw cerere
r

Avdnd in vedere

:

- cererea insolitd de declarafia pe propria

r6spu

pn

i"*ffii.al;

familiei cu venituri reduse, iancu Nicoi;
- raportul de specialitate nr.61271 2l.Il.20I-7, intoc
cadrul compartimentului asistenta sociala:
In temeiul prevederilor:
- art" 77 alin. (t) din O.U,G, nr.70 din 31 august
perioada sezonului rece;
- aft.I pct.6 si pct.13 din O,G, nr, 27 din 27
Ordonanfei de urgenld a Guvernului nr. 7012011
priy

egi
de

vind mdsurile de proiec{ie sociald in
20

m

sezonului rece;

-

art. 24 si art.25 din H,G, nr. 920 din 2l s
mb e 2011, pentru aprodarea Nor.melor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanlei j
u
fb a Guvernului nr, 10/2011 privind
mdsurile de proteclie sociald in perioada sezonului'r.".,
i.,
dificdrile
gi completdrile ulterioarel
b,
- H.G,nr. 778 din 9 octombrie 2013 _ pentru modificfirea
i completarea Normelor metodolosice
de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 pri"fi
tm garcntat, aprobatd prin Hotararea
Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice
a. Irpii
a prevederilor Legili nr. 277/2010
privind alocatia pentru sustinerea familiei, up.JUut. prfn
'aratea Guvernului
nr, 3812071, si a
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordo
de urgenta a Guvernului nr. 70l20l\
privind masurile de protectie sociala in perioada
,.ronut[i
aprobate prin Hotarafea Guvernului
nr.92012011 ;
in temeiul art. 68 alin.(t) 9i arr, 115 alin, (1) li1 a)d Legea
nr.215/2001
publice locale, republicatd, cu modific6rile gi
,orpi.ia.i ulte oare emit ptezenta,

"*hl

DISPO

Art,l.- Se stabilegte, incepdnd cu data de 1 n,
2017 -31 martie 2018, dreptul la ajutor pentru incbl
Iancu Nicolae, in calitate de reprezentant ui fa-ili"i,
do
jud,Alba, cu CNP,1460511010019, in cuantum
lunar d
incalzirea locuintei cu lernne, aferenta perioadei
cle mai
Art.2.- Modul de solulionare a cererilor se tra
locuinlei prin grija compartimentului de asistenfd
sociald
Art.3.- Titularul prezentei dispozilii are obligali
modificare inrervenitd in componenla tamltiei gi a
velnii
termen de 5 zile de la data modific[rii.
s

2077, pentru perioad4 I noiembrie
uin{ei , familiei cu vgnituri reduse,
icilia in com,Bucium, sat.
foieni, nr.635,
J+
, valoareatotala a aj{torului pentru
de 170 lei,
ite t larilor ajutoarelor
ln
ratul de specialitate al primar.ului,
dea
ilor
Iizate sau cu privire l{ domiciliu. ir

Art.4.-Data pldlii ajutorului pentru incdlzirea j

dep

stabilesc dupd cum urmeazd:
- in data de 7 decembrie 2077, prin casieria Pri

- decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru
singurd datd pentru tot sezonul rece.
Art" 5"- (1) Impotriva prezentei dispozilii se
comunicare, pldngere prealabildla primarul comunei B
- (2) Persoana nemullumitA de rdspunsul pri

solizi
depune,

ri

sau

in termen

a acestuia

de

se

se face

30 de zile de la

cererea prealabild ad
td primarului
comunei Bucium poate ataca prezenta dispozilie
lul Alba in condi!iile Legii
, cu modificdr le$ completdrile ulterioa
Art"6 Prczenta dispozitie se comunica:
-Institutiei Prefectului-judetul Alba
-primarului comunei Bucium;

,

- d- lui, Iancu Nicolae ;
-compartimentului asistenta sociala.

Primarul

i Bucium,
vizeazd, pentru legali
I comunei Buciu
r,David Cannen-Nadi
.g'
-z.z

