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DISPOZITIA n; .88
din 01.10.2019

privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzftea
lor:Llln1el s, lemne , carbuni, combustibili
petrolieri, persoanei singure, beneficiara de aiuto. social.
, i--": -r l
,

Primarul comunei Bucium, judeful Alba,
Avdnd in vedere:
-Dispozitia nr'134/22.10.2010 privind stabilirea dreptului
la ajutorul social, conform Legii
nr'419/2001, cu modificarile si completerrile r-rlterioare, pe
ntrLr persoana singura,
i

-

referatul de specialitate nr'5443/01.10.2019, intocmit de irsistent
social superior, Bara RamonaIoana din cadrul compartimentului asistenta sociala, priri
care propune u"orau..u dreptLrlui Ia
ajutorul pentru incalzitea locuintei cu lemne, in cuantLrm
dr 58 leiilunl, in perioada sezonului rece
I noiembrie 20Ig-31 martie 2020,d_Iui, ,
,,,,. ^ ,-_
In temeiul prevederilor:
-art'121alin (1) si alin.(2) si art.50 din Constitutie*) din
2 noiembrie 1991 (xrepublicat6*);
-art'7 alin.(2) din Codul civil din l7 iulie 2009
1*'r'r*Or"rbiicrrt**) (Legea nr.2g712009,t,*);
- art'17 alin.(1) si alin'(2), art'25 alin.(1), alin.(2), atin.(3), ,.t1n.14;
slatin.(5) ctin o.u.G. nr.70 din
3 I august 201 I privind mdsurile de protecfie
so"iaia tn per.lc a6a sezonului rece.
-art'l pct'6 din o'G' nr.27 din27 iugust2013 pentru mocificarea qi
completarea ordonanlei de
urgentd a Guvernului nt' 70/201 I privind.rndsuriie de protec
ie sociald ?n perioada sezonului rece;
-art"Ialin'(1)si alin'(2)lit'c)si art23 alin.(1)si alin.lz;di,rH.G. nr.9z0din21septernbrie20i1
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a lrrevederilor Ordonanlei de urgenld a
Guvernului nr' 70/201I privind mdsurili de protectrie sociald ,in perioada
sezonului rece
-Anexa I din H'G. nr.938 din 28 septembrie 2o1t pentn
modificarea anexelor nr. i qi 2l la
Normele metodologice de aplicare a prevederilor ordonanle
i de urgenld a Guvernului nr.70/2011
privind mdsurile de proteclie sociald in perioada sezorrului
,.r", aprobate prin Hotdr6rea
Guvernului nr. 920/201
-Legii nr'276/2010 pentru modificarea si completarea Legii
nr.416/2001privind venitul minim
1

garantat;

- H'G' nr'778 din 9 octombrie 2013 - pentru modificarea
s completarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. Atalzoot privind ve nitul
minim garantat, aprobate prin
Hotararea Guvernului nt. 50/2011, a Normelor mltodologic::
de aplicare a prevederilor Legii nr,
277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, airc
bate prin uotararea Guvernului nr.
38/2011, si a No-rmelor metodologice.cle aplicare'a'pr(vederilor
ordonantei de urgenta a

Gr:vernului nr' 7012011 privind

l of 2
Redactat: DCN/4ex
Dactilo grafiat : DCN/4 ex

Page

*atuiile

de protectie sociaia in perioada sezonului rece, aprobate

prin Hotararea Guvernului nr. g\0lT0ll ,
?
temerut prevederilor art.l96 alin.(l) lit.b), art.l9'7 alin.(l) si
alin.(4) , art.l99 alin.(1) si
alin.(Z) si art 240 alin.(t) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie
11019 privind Codul administrariv, emit
prezenta,

DISPOZITIE

Art'l' Se stab-ileste, incepand cu <lata de I noiembrie 2}ig,pentru perioada I
noiembrie
2019-31 martie 2020, dreptul la ajutorui pentru incalzirea
locuintei .u l"mn", persoanei singure,
, ,-, domiciliat in cotrr.. ,_,- _ , sirt.
nr. -, jud.Alba, CNp
I-

Art'2 Modul de solutionare a cererilor se transmite titularului ajutorului
pentru incalzirea
locuintei prin grija compartimentului de asistenta sociala
Jin cadrul aparatului de specialit ate al
Primarului comunei Bucium, jud.Alba.
Art'3 Titularul prezentei dispozitii are obligatia de i aduce la cunostinta
primarLilui orice
modificare intervenita in componenta farniliei si iveniturihv
realizate sau cu privire la domioiliu
,
in termen de 5 zile de la data modificarii.
Art'4 Data platii ajutorului pentru incalzirea locuintei si modalitat
ea de plata, se stabilesc dupa
cum urmeazai pana la data de 3 i octombrie 2019, prin
casie'ia primariei.
Art'5 (1)lmpotriva prezentei dispozitii se poate deprrne in termen de
30 de zile de la
comunicare, plangere prearabira Ia prima.ir cornunei
Buci*r,,,
(2)Persoana nemultumita de raspunsul primit la plangerea
prealabila adresata primaruiui,
poate ataca prezenta dispozitie la Tribunalul Alba,
in con,liiiile Legea nr. 554 din 2 decembrie
200 4 contenciosului adm inistrativ.
Art. 6 Prczenta dispozilie se comunicd:
- Instituliei Prefecruiui - judeful Alba;
- Agenfiei Judelene pentru Plafi qi lrrspecfie Soc ;alb Alba, ?nsofitd
de copia cererii de
acordare a ajutorului social gi a declaraliei pe propt'iu rdspurrdere,
certificaid de primar, precurn qi
de copia figei de calcul;
- Compartimentr-rlui asistenfd sociald;
- Titularului ajutorului social.

Avizat de legalitate,
Secretar general,
Jr.David Carmen-Nadia
\{
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