RON{,ANIA

ruDETUL ALBA
COMLINA BUCITII\4
PzuMAR
ellFax: 0372898512, el0258/784112
e-mail primaria,buci m@yahoo.com

DISPOZIflA nr, 178
din 23 noiembrie 01
privind stabilirea dreptului ra ajutorul pentru
incdrzirei
venituri reduse, Frasinu Mihai ,
udepus oerere pana

lei cu lemne,
de 20

"ur"

AvAnd in vedere

pers

:

- cererea insofitd de declarafia pe propria

rdspunde

prl ind cornponen{a fami
in Registrul special

S

it de
. art. 17 alin. (1) din O.U.G. nr.70 din 3l

perioada sezonului rece:

august

- aft,I pct,6 si pct,13 din O.G, nr,27 din 27 augL
Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr, 70/2011 privi

sezonului rece;

-

srngure cu

noiemlrie- 20

ferent superior, Da

i

gi veniturile

nr.14/2017
u Livia, din

;

ivind mdsurile de proleclie sociald in
201 3

pentru modificarea
modificarea gi completarea

ma urile de proteclie socipld

in

perioada

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

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanlei
de
mdsurile de protecfie social6 in perioada sezonului
rece.

- H,G.nr. 778 din 9 octombrie 2013 _ pentru
modifi
plicare a prevederilor
de aolicare
nrevederilnr Legii
T eoii nr
.^-.:--:-^ r
nr, A1A/1nn
416/2d0fr p.i"irO,."ftr1
Guvernului nr, 50/2011, a Normelor metodilogice
O. hpi;
privind_ alocatia pentru sustinerea familiei,
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
"p;;;;ir;rfi
O
priv^i1!.lasurile de protectie sociala in p.riouOu
,"r;";llr;
nr.920/2011 ;
In temeiul art. 6g alin.(l) 9i art, 115 alin, (1) lir a)
di
publice locale, republicatd, cu modificdrile gi
.orpi.idri ul

DISPOZITI

Art.l,- Se stabilegte, incepdnd cu data de I no
2017 -31 martie 2018, dreptul Ia ajutor pentru
incdlzj
reduse, Frasinu Mihai, in calitate de titular
al
ajutorului
rvJa,
1031, jud,Aruu,
cu \.1\r
cwp I173010301001e
Jqq.^LUCL, vu
/JUlUJUlUUlg , in cuantum I
pentru tncalzjrea locuintei cu remne, aferenta
perioadei dr
Art.2,- Modul de solufionare a cereri^lor se trans
locuinfei prin grija compartimentului de
asistenfd sociald
Art.3.- Titularul prezentei dispozilii are obligafi
modificare intervenitd in componenla familiei
si
si a venitu
termen de 5 zile o" rJ#iu"ffi:ff;Ji.t"'iei

:il l'#l#ti

br
ml
nar

mai

ite ti
tna

dea
ilor

'e a prevederilor Legil nr, 277/2010
ararea Guve
de urgenta a

, aptobate pt
Legea nr.215/2001
ioare emit prezenta,

Art.4,-Data

pldfii ajutorului pentru Incillzirea l
. ._
stabilesc dupd cum urmeazd,.
- in data de 7 decembrie 2017, prin
casieria prim
- decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru nel
m
singurd dati pentru tot sezonul rece.
.

Art. 5.- (1) impotriva prezentei dispozilii se

comunicare, pldngere prealabil6 la primarul
comunei B

a acestuia

;ri

sau pe

pune, tn termen de

0 de zile de la

rea prealabild

lul Alba ,

?n

pletdrile ulterioare.

- d- lui, Frasinu Mihai ;
-compartimentului asistenta sociala.

Bucium,
izeazd, pentru legali te
rul comunei Buciu ,
r"

se face o

.,1

" (2) Persoana nemullumiti de rdspunsul prim t la
comunei Bucium poate ataca prezenta dispozilie
I
, cu modificdri
Art,6 Prezenta dispozitie se comunica:
-Institutiei Prefectului-judetul Alba
-primarului comunei Buciumt

Prirnarul
In

se

primarului
ndi!iile Legii

