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DISPOZITIA n..92
din 01. 10.201\)
privind stabilirea dreptului la ajutorulpentru
incalzirea lor;uintei cu lemne , carbuni, combustibili
petrorieri, persoanei singure, beneficiara
de iijutor sociar,
.

Primarul comunei Bucium, judelul AIba,
Av6nd in vedere:

-

-Dispozitia nr'50/24'04.2013, privind stabilirea
dreptul ri la ajutorLrl social, conform Legii
nr'41912001, cu modificarile si completarile
ulterioare, ientru persoana singura, :.i._.
.
,
referatul de specialitate nr'5443/01-.10.2019,
intocmii de irsistent social superior, Bara RamonaIoana din cadrul compartimentului asistenta.
roriuiu, p.i,,
,"ur. propune acordarea dreptului ia
ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,
in cuantLrm cl< 5g lei/lLrna, in perioada sezonului
rece
1 noiernbrie 20Ig-31 martie 2020,
d_lui, r . . -

-

In temeiul prevederilor:
-art'l2l alin (1) si alin'(2) si art.50 din.Constitutie*)
din2 noiembrie 1991 (srepublicatd*);
-aft.7 alin.(2) din codur civir din 17 iulie
2000 1*x."ouoii.,,t**) (Legea nr.2g7/2009**);
-art'17 alin'(1) si alin.(2), art.25 alin.(1), alin.(i),
utin.1:j, rlin.(4) si alin.(5) din o.u.G. nr.70 din
31 august 201 I privind mdsurile de protec{ie
uo"iuia in p"rio1au sezonului rece.
-aft'l pct'6 din o'G' nr'27 din27 augus,t2013 pentru
mociificarea pi compleiarea ordonanlei de
urgenld a Guvernului nr' 70/20i 1 privind.rndlurile
oe proteclie sociald ?n perioada sezonului rece;
-aft'lalin'(l)si alin.(2)lit'c) sii.:-zz alin.(t)ri urin?zloiirH.G.
nr.giodin2r seprembrie20rl
pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a tr revederilor ordonanlei de urgen{d a
Guvernului nt' 70/2011 privind masurile de protectrie
,oriuta in perioada sezonului rece
-Anexa I din H'G' nr'938 din 28 septembri.e
zori p.niru modificarea anexelor nr. I si 21 Ia
Normele metodologice de aplicare a prevederilor
ordonanle de urgen{d a Guvemul ui nr.70l20ll
privind mdsurile de protecfie sociald in perioadu-r.rorurri
rece, aprobate prin Hotdr6r.ea
Guvernului nr. 920/201 I ;
-Legii nr'276/2010 pentru modificarea si completarea
Le1.ii nr.4l6/200r privind venitul minim
gAfAl1.tct.
DE^ sr r !s!,

- H'G' nt'778 din 9 octombrie 2013 - pentru modificarea
s; completarea Nonnelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr' 416/2001 p.iu;nJ
u*nitur minim garantat, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr' 50/2011, a Normetor
mitoJologic,: de aplicare a prevederilor Legii nr.
27712010 privind alocatia pentru sustinerea
familiei, ui.otrut" prin Hotararea Guvernului nr,
3812011' si a Normelor. metodologice.de
aplicare'u ireued"rilor ordonantei de urgenta a
Guvernului nr' 70/2011 privind *uruiil. de protectie
sociaL i i perioada sezonului rece, aprobate
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prin Hotararea Guvernului nr. g20l}0l I
In temeiul prevederilor art.l96 alin.(1) lit.b),
art.l:t7 ul;n.,,, si alin.(4) , art.l99 alin.(i) si
alin.(2) si aft 240 alin.(l) din O.U.G. nr. 57
din 3 iulie ,2019 privind codur adminisrrativ. 'emit
prezenta,

DISPOZTTIE

Art'1' se stabileste, incepand cu data de 1 noiemir,rie 20lg,pentru
perioada 1 noiernbrie
2019-31 martie 2020, dreptul la ajutorul pentru
incalzire. locuintei cu iemne, persoanei singure,
domiciliat in com._? , 1.,, sat.. .;iia., nr
, jud.Alba, CNp, _ ,. .s-,:._ _, ,,
beneficiar de ajutor social, in cuantum de 58 lei/luna.
Art'2 Modul de solutionare a cererilor se transmitr titularului
ajutorului pentru incalzirea
locuintei prin grija compafiimentului de asistenta
sociaia din cadrul aparatului de specialit ate al
Primarului comunei Bucium, jucJ.Alba.
Art.3 Titularul prezentei dispozitii are obligatia de I aduce
la cunostinta primarului orice
modificare intervenita in componenta fanniliei si
a veniturilor rcalizate sau cu privire la domiciliu
.
in termen de 5 zile de la datamodificarii.
Art'4 Data platii ajutorului pentru incalzirea locuintei
s modalitatea de plata ,se stabilesc dupa
cum urmeaza: pana la data de 3 I octombrie 201
9, prin casie r.ia primariei.
Art'5 (l)Impotriva prezentei dispozitii se poate depune in
termen de 30 de zile de la
comunicare, plangere prealabila la primarul comunei
Buciurn,
(2)Persoana nemultumita de raspunsul primit
la plirngerea prealabila adresata primarului,
poate ataca ptezenta dispozitie la Tribunalul
Alba, in conriiiiile Legea nr. 55i din 2 decembrie
2004 contenciosu lui adrninistrativ,
Art. 6 Prezenta dispozilie se comunicd:
- Instiruliei prefectului _jude{ul Alba;
- Agen{iei Judefene pentru Pldli.$i Inspeclie sociald
Alba, ?nsofita de copia cererii de
acordare a ajutorului sociai gi a declaraliei pe p.priu
rarfrnaer" , certifrcatd.de primar, precum qi
de copia fiqei de calcul;
- Compartimentului asistentd sociald:
- Titularului ajutorului social.

Avizat de legalitate,
Secretar general,
Jr David Carmen-Nadia
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