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DISPOZIJIA nr t82
din 23 noiembrie ;011

privind stabilirea dreptului Ia ajutorul pentru
incdlzi
venituri reduse, Bradean Gheorghe Nicusor
care
a der

Avdnd in vedere

loc intei cu lemne, persoalnei singure cu
e pana in data de 20 ndiembrie_ 2017

:

- cererea insofitb de declaratia pe propria

rdspu
prl
persoanei singure cu venituri reduse.
Bradean Gheors
Ni
nr.1812077 ;
- rapoftul de specialitate nr. 612I/ 2L11,2017, intoc
cadrul compartimentului asistenta sociala:

ind componenla familfei gi veniturile
r, inregistratd in Reglstrul special la
ferent superior, Danclu Livia, din

In temeiul prevederilor:
- art" 17 alin. (1) din O.U,G, nr,70 din 31 august
perioada sezonului rece;

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

Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr, 70/2011
sezonului rece;

-

aust

priii

art. 24 si art.25 din H,G. nr. 920 din 21

sep

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

201
mA

20II,

pentru aprobfrea Normelor
a
Guvernului nr,
nr. 7012011 privi
privind
fd Guvernuluj

ven

Guvernului nr" 50/2011, a Normelor metodologice
de
privind_ alocatia pentru sustinerea familiei,
uprJbut. p
rarea Guvernului nr, 3B/20I1. si a
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordo antei]de urgenta a Guvernulpi nr. 70/2011
priv]y!.m-asurile de protectie sociala in perioada
sezonul i recqi, aprobate prin Hotararea Guvernului
nr.920/2011 :
In temeiul art. 68 alin.(l) 9i arr. 115 alin. (t) lir
publice locale, republicatd, cu modificdrile gi
.o_pi.iari

DISPOZITI

Art.l,- Se stabilegte, incepdnd cu data de I
2017 -31 martie 2018, dreptul la ajutor pentru
incdlzi
reduse, Bradean Gheorghe Nicusor, in
calitate de titrr
sat, Coleseni , nr. 300, jud,Alba, cu CNp
159042301
totala a ajutorului pentru incalzftealocuintei
cu lemne,
Art"2,- Modul de solulionare a cererilor se tran
locuinfei prin grija compartimentului de asisten{d
sociald
Art.3.- Titularul prezentei dispozilii are obligafi
modificare intervenitd in componenla familiei
l$$i ;;;?i
termen de 5 zile de la data modificdiii.
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. , ., Ort:4,-Data plAfii ajutorului pentru incdlzirca

sraollesc dupd cum urmeazd:
- in data de 7 decembrie 2017, prin
casieria Pri

uin{

- decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru
singurd dat[ pentru tot sezonul rece"
Art.

5.^-

(l) impotriva

gi modalitatea de pl 6 a acestuia

solizi

prezentei dispozifii se

sau

pune, ?n termen de

comunicare, pldngere prealabil6
la primarul comunei

tla

rea prealabil6

ibunalul Alba

,

in
pletdrile ulterioare.

uneiBucium,
Napdu

izeazd, pentru legali
I comunei Buciu
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se face o

0 de zile de la
primarului

ditiile Legii

