ROMAMA
ruDETUL ALBA
COMTINA BUCILM
PRIMAR
ellFax: 037 289 85 12, E et 025 B /7 g4I 12
e-mail primaria,bu clum@y ahoo, com
DISPOZIJIA n
din 23 noiembrie
privind stabilirea dreptului la ajutorur pentr.u incllzirt
venituri reduse, Nicoara paul Ioan ,
udepus cerere

loc

"uri

AvAnd in vedere

rinlei cu lemne, persofnei singure
noiembriel2017

a n data de 20

:

- cererea insofitd de declaralia pe propria r6spund,
persoanei singure cu venituri reduse, Nicoara paul
nr.2l/2017 ;

.uo,.

referent superior, Danqiu Livia. din

"'"',ill;f#l!"3,1^;!^!'0"'

In te

. - art. 17 alin" (l) din O.U.G, nr.70 din 31 august

perioada sezonului recel

^- .utl.I

pct.6 si pct"13 din O.G. nr. 27 din 27 augt

Ordonanfei de urgenfE a Guvernului nr, 70/20t
sezonului rece;

-

rivind mdsurile

2

art. 24

si

20 3 pentru modificarea gi comoletarea
m surile de protecfie soclila in perioada

t priii

afi.25 din H.G. nr" 920 din 21

de profiecfie sociald in

seo

metodologiee de aplicare a prevederilor Ordonantei de
masurile de protecfie social6 in perioada sezonului rece,
- H,G.nr. 778 din 9 octombrie 2013 _ pentru modifir
de aplicare a prevederilor Legii nr. 41612d01 privind
ver

Guvernului nr, 5012011, a Normelor metodolosice de
privind alocatia pentru sustinerea familiei, uprJbut.
n

Normelor metodologice de aplicare a prevedeiilor Or
de urgenta a GuvernrJluj nr" 70/2011
privind masurile de protectie sociala in perioada sezonu
, aprobate prin Hotar{rea Guvernului
nr.920/2011 ;
In temeiul art.68 alin,(l) 9i arr. il5 alin, (1) lil a)d n Legea nr.21512001
d administratiei
publice locale, republicatd, cu modific6rile gi ,ornpi.iari
e ult ioare emit prezenta,

DISPOZI

Art.l.- Se stabileqte, incepAnd cu data de I no
2017 -3I martie 2018, dreptul la ajutor pentru incdlzj
reduse, Nicoara Paul Ioan, in calitate de tiiular al ajutc
Sesii, nr, 9054, jud.Alba, cu CNp 1g61215015 575", in
ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne. afercnta
Art,2' Modul de solufionare a eererilor se tran
locuinfei prin grija compartimentului de asistenfd socia
Art.3.- Titularul prezentei dispozilii are obliga
modificare intervenita in componen{a familiei gi a velni
termen de 5 zile de la data modificdrii.

2077, pentru perioad[ I noiembrie
uintei , persoana singlrra cu venituri
miciliat in com,Bucirhm, sat. .y'alea
m lunar de 54 lei, vdloarea to1:.ala a
n
:i de mai sus,este de 21,0 lei,
ite tularilor ajutoarelor pehtru incdlzbea
din a
tul de specialitate af primarului.
de
aduce la cunogtinfa pr]imarului orice
llor nlizate sau cu privire lb domiciliu, in

. ..

Art,4,-Data pldtii ajutorului pentru incdlzirea

I

stabilesc dupd cum urmeazd:
- in data de 7 decembrie Z0l7, prin casieria prim

-

decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru
singurd datd pentru tot sezonul rece.

Art. 5,- (1) impotriva
rrrryvLrr Yq PreLgttlvl
prezentei ulspozl
dispozilii

comunicare, pldngere prealabil6 la primarul
comr

se

prezenta dispozilie I
cu modificdri

Arf.6 Prezenta dispozitie se comunica:
'Institutiei Prefectului-j udetul Alba

modalitatea de p tdl a acestuia ss

bustibili
depune,

se face o

in termen

30 de zile de la

cererea prealabild ad

lul Alba ,

in

letdrile ulterioare

-primarului comunei Bucium:
- d- lui, Nicoara paul Ioan
;
-compartimentului asistenta sociala.

nei Bucium,
vizeaz6, pentru legali te
I comunei Buciu t

d prirnarului

ndi!iile Legii

