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.bucium@yahoo.com

DISPOZITIAnT,146
din 30 seotembrie 2017

privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuin
petrolieri, familiei, d-lui Anghel Florian beneficiara de ajutor
416/200I, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.,

Primarul comunei Bucium, Napau Cornel
Yazand:

-Dispozitia nr. 90120.I1.2013, privind stabiliroa dreptului
modificirile qi completdrile ulterioare, pentru famili
-tabelul nominal cu titularii venitului minim garantat care vor
locintei cu lemne in sezonul rcce 2077-2018. inresistrat
nr.5l74ll3.09.2017;
Avdnd in vedere prevederile :
- art. I din Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul mi
- aft.17 alin. (1) si alin.(2) Si art.25 alin.(l),alin,(2) ,alin.(3
70 din 31 august 2011 privind mdsurile de proteclie sociald in peri
-art.6 din O.G. nr. 27 din 27 atgust 2013 pentru modi
urgenld a Guvernului m.7012011 privind mdsurile de proteclie
- art.23 din H.G. nr.920 din2I septembrie 2011 ,pentru
aplicare a prevederilor Ordonanlei de urgen!6 a Guvernului nr.
sociali in perioada sezonului rece, cu modificirile gi completdrile
- H.G nr.778 din 9 octombrie 2013 - pentru modificarea si c
de aplicare a prevederilor Legii nr.41612001 privind venitul mini
Guvernului nr. 5012011, a Normelor metodologice de aplicare
privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotar
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de
privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece,
nr.92012011 :
in temeiul art.68 alin.(l) qi art, 115 alin.( 1) lit. a) si
administraJiei publice locale, republicatd, cu modificdrile gi comp
4161200I, cu

pletarea Normelor metodologice
garantat, aprobate

rea Guvernului nr. 3812011. si a
urgenta a Guvernului lr. 70l20ll
rrobate prin Hotararea puvernului
in.(2) din Legea nr, lr5l200I a
ile ulterioare emite prezenta,

DISPOZIIIE:
Ar1.1.Se stabilegte, incepAnd cu data de 1 noiembrie 2017,

-31 martie 2018, dreptul la ajutor pentru incdlzirea locuinte

tru perioada 1 noietnbrie 2017

fainiliei d-lui, Anghpl Florian,

domiciliat in com.Bucium, sat.Dogaresti, nr.374,jud.Alba, cu
1600917010013, berieficiara de
ajutor social, cuantumul fiind de 290lei.
Art.2.Modul de solu{ionare a cererilor se transmite titul :ilor ajutoarelor pentrq incdlzirea
locuinfei prin grija compartimentului de asistenJd sociald din apara ul de specialitate al prirXrarului.

Art.3.Titularul
interveni
termen de 5 zile de I

itii

are obliga{ia de a a<
la cunogtin{a pr
familiei gi a rieniturilor rea zate sau cu privire la

modificare

Art.4.Data

pl[fii ajutorului

stabilesc dupd cum

lui

orice

iciliu, in

j

pentru incdlzireallocuin{ei

urmeaz6:

gi

de platl a acestuia

se

i

- in ziuade 05 octombrie 2017, princasieria iPrimdriei.
Art. 5. (1) impotriva prezentei dispozi{ii $e poate dr
comunicare, plOngere prealabild la primarul comunqi Bucium.
(2) Persoana nemullumitd de rdspunsul frimit la c
comunei Bucium poate ataca prazenta dispozifie
disoozitie la Tri
contenciosului administrativ nr. 55412004, cu modiflcdrile $i cr
Art.6 Prezenta dispozitie se comunica:
-Institutiei Prefetului-judetul Alba
-primarului comunei Bucium;
-d-lui, Anghel Florian;
-compartimentului asistenta sociala.

in termen de 30
:a prealabild adresa

lul Alba in

zile de la

primarului
cor ifiile Legii

letdrile ulterioare.

pentru legalitate,
I comunei Bucium.

