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DISPOZIIA nr

I 75

din 23 noiembrie

)1:

privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru
incdlzi
venituri reduse, pacurar Elena
,"care adipus
cerere Di

AvAnd in vedere :
cererea. insolitd de declarafia pe propria
rdsp

prl
istra

it de

. - art. I7

alin.

(t) din O.U,c.

perioada sezonului rece:

nr,70 din

3l

augusr2

pd.6 si pct.l3 din O.G. nr.27 din 27 augv
^-.uft.f
Ordonanlei
de urgenld a Guvernului nr. 70/20tt pri"vi

sezonului rece;

-

art. 24 si art.25 din H,G, nr. 920 din 2I
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanfei
mdsurile de proteclie sociald in perioada sezonului
rece,
- H,G.nr, 778 din 9 octombrle Z0I3 _ pentru
modifir
de aplicare u p..u.J.ritor Legii n . qlilxPlruluil:T'J
Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice
de
privind. alocatia penffu sustinerea familiei,
upr6but"
Norme.lor metodologice de aplicare a prevederilor
Ot
priyll.Tryurile de protectie sociala in perioada sezonu
nr,92012011 ;
In temeiul art.6g alin,(1) 9i art. 115 alin, (1) lir
publice locale, republicatd, cu modific[rile
gi
"orrrpiriari

ivind mdsurile de profeclie sociald in

t20
m

g.entlu modificarea gi completarea
ile de protecfie socihl6 in perioada

mb

2077, pentru aprobprea Normelor

UI

rea

td,

privind

lifi
co

oare;

olosice

tul m

nHo
ntei de urgenta a Guvernului nr. 7012011
, aprobate prin Hotarar]ea Guvernului
a) di Legea nr.27512001 a administrafiei
ulte loare emlt ptezenta,

DISPOZITI

Art.l.- Se stabilegte, incepdnd cu data de 1 no bri
2017 -37 martie 201g, dreptul la ajutor pentru
incdlzj
loc
reduse, Pacurar Elena, in cilitate de titular
al
ajutorul , dom
nr.4ll,jud.Alba, cu CNp 2400407010019, in cuantum
unar
pentru incalzirea locuintei cu lemne, aferenta
perioadei
mai s
Art,2,- Modul de solufionare a cererijor se
tra
ite ti
locuinlei prin grija compartimentului de
asistenfd social din a
prezentei dispozifii are obligali dea
f,l-1.;intervenitd
lltrlarul in
modificare
componenla fainilieil si a venl rilor
$l
termen de 5 zile de la data modificdrii.

2077, pentru perioada

l

noiembrie

lnlel , persoana singufa cu venituri
iliata in com,Buciuml sat. Izbita ,
16

lei,

valoarea totafa a aiutorului
de 80 lei.
larilor ajutoarelor perqtru incd.Izirea
ratul de specialitate al primarului.
la cunogtinla priinarului orice
lizate sau cu privire la domiciliu. in
6-+^
este J^ on l^:

Art,4.-D ata pldfii ajutorului pentru incdlzirea
stabilesc dupd cum urmeazd:
- in data de 7 decembrie 2017, prin casieria prim

dep

- decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentnr
singurd datd pentru tot sezonul rece.
.

Art. 5.- (l) impotriva prezentei dispozilii se

comunicare, pldngere prealabild la primarul
comunei B

solizi
depune,

se face o

de

30 de zile de la

cererea prealabild ad

primarului
itiile Legii

ibunalul
Art.6 Prezenta dispozitie se comunica:
-Institutiei Prefectului-j udetul Alba
-primarului comunei Bucium;
- d- nei, Pacurar Elena ;
-compaftimentului asistenta sociala,

:ri

sau

in termen

a acestuia se

Alba

in

mpletdrile ulter

Bucium,
vizeazd., pentru legali

tarul comunei Buciu
I

