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DISPOZIJIA n 1t
din23 noiembri 20
privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incdlzi
venituri reduse, Duna Nicolae, care a depus oerere par
Avdnd in vedere

infei cu lemne, persbanei slngure
r

cu

de 20 noiembrie- 2017

:

- cererea insofitd de declaralia pe propria

rdspu
persoanei singure cu venituri reduse, Duni Nicolae.
in
- raportul de specialitate nr. 612I/ ZLll.2017, i
cadrul compartimentului asistenta socialal

vind componenla fanJiliei si veniturile
d in Registrul special lanr.23/2017 ;
referent superior, Dar[ciu Livia. din

In temeiul prevederilor:

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

-

aft,.l pct,6 si pcr.13 din O.G. nr,

27 din 27

aug

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

-

aft. 24

si

mdsurile de prpteclie sociald in

13 pentru modificarea gi completarea
Ssurile de proteclie sociald in perioada

art.25 din H,G. nr, 920 din 21 se
ie 2011, pentru apr$barea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanlei d
[d a Cuvernului nr, 70/2011 privind
mdsurile de protectie sociald in perioada sezonului rece
odificdrile gi cornpletdri
drii. rit*iJ"r.'
'H.G,nr. 778 din 9 octombrie Z0l3 - pentru modifr]care si completarea Normelor
metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr.416/20i01 privind u"hitrl
inim garantat, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 50/2071, a Normelor metodoloeice dd aol
a prevederilor Legii nr. 27712010
privind alocatia pentru sustinerea familiei, uprJUut.
otararea
Guvernului nr, 38/2011. si a
flrin
Normelor metodologice de aplicare a prevedeiitor Ord'bnan i de urgenta
a Guvernului nr. 70l\0l1
privind masurile de protectie sociala in perioada ,.ron,flri
,
aprobate prin Hotafarea Guvernului
nr.92012011 ;
in temeiul art. 68 alin,(l) 9i art, H5 alin, (1) t.a) n Legea nr.215/2001
a administratiei
publice locale, republicat6, cu modificdrile gi .orrrpi.ia ile
u
loare emtt pfezenta

DISPOZITI

Art.l.- Se stabilegte, incepdnd cu data de 1
2017 -37 martie 2018, dreptul la ajutor pentru tncd
Leduse, Duna Nicolae, in calitate de iitular al aiutorului
46, jud.Alba, cu CNP 1581120010010, in cuanium luna
incalzirea locuintei cu lemne, aferenta perioadei de mai
Art,2,- Modul de solufionare a cererilor se trat
locuinlei prin grija compartimentului de asistenfd socia
Art.3.- Titularul prezentei dispozitrii are obliga
modificare intervenitd ?n componenla familiei gi a velni
termen de 5 zile de la data modificdrii.
Art,4.-Data pldfii ajutorului pentru incdlzirea
stabilesc dupd cum urmeazd,;

- in data de 7 decembrie 2017, prin
decontarea sumelor cu titlu de a
singurd datd pentru tot sezonul rece.

dr
co bustibili

-

Art. 5.- (1) tmpotriva prezentei di

fii

- (2) persoana nemgllumitd de r[s

unei
nsul

oomunicare, pldngere prealabild la primarul

pozr

Art.6 Prezenta dispopitie

se

ri

depune,

termen

cgrerea

labild

30 de zile de la

primarului
in condiliile Leeii
completdr le ulterioa
ul

lba

,

se comunica:
-Institutiei Prefectului-judetul Alba
-primarului comunei Bucium;
- d- lui, Duna Nicolae
;
-compartimentului asistenta sociala.

munei Bucium.
pau

se face o

vizeazd,

legal

Buci

r.David

