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DISPOZIJIA nr.

73

din 23 noiembrie

t17

privind stabilirea dreptului la ajutorul
pentru incdrzirea
venituri reduse, Lupu Andrei Valentin
,'"ur" udepus

nfei cu lemne, persoan el slngure
ra in data de 20 noiem$ rie- 2017

oer<

Avdnd in vedere

cu

;

- cererea ?nsofit6 de declaratia pe propria
rdspunder( pri
p.T.o_1*i singure cu venituri reduse,^
Lupu Andrei Valenti
nr,9/2077

;

,uj,
In te

nr.6tZ7/ZL1t.Z0L7,
istenta sociala;

. ?tt, 17 alin" (l) din O.U.c, nr.70 din 31 august2

vind mdsurile de prot$cfie sociald in

perioada sezonului rece;

art,I pct.6 si pct,73 din O.G. nr" 27
din 27 augus
^Ordonanfei
de urgenfd a Guvernului nr, 7012071 privin

sezonului rece;

-

art, 24 si art.25 din H.G. nr, 920 din
21

201
m

pentru modificarea
Ni completarea
'ile de proteclie socialta
?n perioada

sep

metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonangei de
mdsurile de protecfie social6 in perioada
sezonului rece,
- H.G,nr. 778 din 9 octombrie
2OI3 _ pentru modific
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind ven
{e
Guvernului nr, 50/2011, a Normeto,
m.toOotogice de
q"n,'ru sustinerea ru-iii.i, aprobate pr
Rl"*:t::111u,
Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor
priy:l,11trurile de protectie sociala in plrioada Ordo
sezonul

)a st

lmi im garantat,
licar
Ho1

aprobate $rin Hotarirea

a prevederilor Legii nr. 277/2010
rarea Guvernului nr. BS/ZO|1, si a

rtei e urgenta a Guvernulgi nr. 70/2011
aprobate prin HotararQa Guvernului

nr.920l20Il :
In temeiul arr, 6g alin.(l) arr. 115
alin, (1) lit, a) din Legea nr,215/2001 a
9i
publice locale, republicatd, cu modificdrile
administraliei
gi completdril ulte
re emit prezenta,
DISPOZITIE

Art.l.-

Se stabilegte, incepdnd cu data de
In
marrie
ta
ajutor
pe
ntru
incdtzj
.20]?Zdreptul
reduse, Lupu Andrei
Valeniin, in

,_::7

::

,u'tui"';;il;;;i

brie 1017, pentru perioada noiembrie
locuinfei , persoana singuraI ., ;;;ir;;;
utorulPi,.domiciliat in com,Hucium, sat,
unjqn lunar de 54 lei, valdarea totala a
ioadei]de mai sus,este de 270lei,
ite titrllarilor ajutoarelor pentru incdlzirea
j

ajutorului pentru jncalzfuealocuintei
* t.Ln., aferenta
Art.2,- Modul de solufionare a cereriiJ;;
;;;:
locuinfei prin grija compartimentului
de asistenfd sociald
prezentei dispozilii are. obligali
de a aduce Ia cunoEtinla primarului orice
f,I-1;lll"larul
modificare
intervenit6 in componenta tamifieiii
r$
lor rcalizate sau cu privire la
termen de 5 zile de la data modificniii.
"].?ri,i

. ."

Art,4,-Data pldlii ajutorului pentuu
incdlzftea

stabilesc dupd curnu rmeazF+:
- in data de 7 decembrie
2017,prin casieria prim

- decontarea sumelor cu titlu'de
ajutor pentru
singurd datd pentru tot sezonul
rece.
Art"

5._

(1) impotriva prezentei dispozilii

se
comunicar.e, plangere piearabild
la pr-i-marul comunei I

-

::::::i

te

lum
(2) persoana nemulfumiti de
rdspunsul prim la

Bucium poate ataca prezenta
dispozilie

I

cu modificdril

ica:

Primarul

T
9i

modalitatea cle p

a acestuia se

lu

:ri se face

sollzl sau pet

ne, in termen de

0 de zile de la

prealabild

td primarului
iliile Legii

lul Alba ,

in
pletdrile ulterioare,

i Bucium,
zeazd, pentru legalita

tarul eomunei Bucium
,6;i,#fill
,,com.
!!t4 i\',,:

,E

o

