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DISPOZITIA nr.l45
din 30 septembrie 2017
privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incdlzirea locuin :i cu lemne, cdrbuni, Qombustibili
petrolieri, persoanei singure , Cret Dorel beneficiara de aj
social stabilit conforrh Legii nr.
41612001, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Primarul comunei Bucium, Napau Cornel
Yazand:

-Dispozitia nr. 50124.04.2013, privind stabilirea dreptului
4161200I, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,lpentru pe
-tabelul nominal cu titularii venitului minim garantat care vor
locintei cu lemne in sezonul rcce 2017-2018,,, inregistrat
nr.51l4l13.09.2017;
Avdnd in vedere prevederile :
- art. I din Legea nr. 416 din 1 8 iulie 200 1 privind venitul mi
- aft.17 alin. (1) si alin.(2) 9i art.25 alin.(1),alin.(2) ,alin.(3),
70 din 31 august 2011 privind misurile de proteclie sociald in peri
-art.6 din O.G. nr. 27 din 27 august 2013 pentru modifi
urgen{6 a Guvernului nr.7012011 privind mdsurile de protec}ie
- art. 23 din H.G. nr. 920 din 2l septembrie 201 1 ,pentru
aplicare a prevederilor Ordonanfei de urgenld a Guvernului nr.
sociald in perioada sezonului rece, cu modificirile gi completdrile
- H.G nr.778 din 9 octombrie 2013 - pentru modificarea si
pletarea Normelor mptodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 41612001 privind venitul mini
garantat, aprobate pril Hotararea
Guvernului nr. 5012071, a Normelor metodologice de aplicare
prevederilor Legii nl1. 27712010
privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin
Guvernului nr. 3812071. si a
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei
urgenta a Guvernului lr. 7012011
privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece
robate prin Hotararea Quvernului
nr.92012011 ;
in temeiul aft.68 alin.(l) 9i art. 115 alin.( 1) lit. a) si {tin.1Z; din Legea nr. 11512001 a
administraliei publice locale, republicatd, cu modificdrile gi complgtdrile ulterioare emite prezenta,
DISPO
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Art.1.Se stabileqte, incepAnd cu data de 1
martie 2018, dreptul la ajutor pentru incE,lzirea

in com.Bucium, sat.Izbita, nr.425, jud.Alba, cu C
cuantumul fiind de 290lei.
Art.2.Modul de solu{ionare a cererilor se
locuin{ei prin grija compartimentului de asistenfd s

Art.3.Titularul prezentei dispozilii are obligatia de a
la cunogtinfa
rului orice
modificare intervenitd in componenla familiei gi a veniturilor
e sau cu privire la
iciliu, in
termen de 5 zile de la data modific[rii.
Art,4.Data pldlii ajutorului pentru incllzirea locuinlei
itatea de platd, a acestuia se
stabilesc dupd cum urmeazd:
- in ziua de 05 octombrie 2017, prin casieria Primdriei.
Art. 5. (1) impotriva prezentei dispozilii se poate de
in termen de 30
zile de la
comunicare, pldngere prealabil[ la primarul comunei Bucium.
(2) Persoana nemulfumit[ de r[spunsul primit la ce
prealabild ar
comunei Bucium poate ataca prezenta dispozilie la Tribu
I Alba , in
contenciosului administrativ nr. 55412004, cu modifrcirile gi com letdrile ulterioare.
Art.6 Prezenta dispozitie se comunica:
-Institutiei Prefetului-judetul Alba
-primarului comunei Bucium;
-d-lui , Cret Dorel;
-compartimentului asistenta sociala.
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