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DISPOZITIA nT]

18

din 23 noiembrie 120l

privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incdlzi
reduse, Bocioc Simion, care a depus cerere
I
AvAnd in vedere

uinfei cu lemne, familipi cu venituri
data de 20 noiembrie- 2017

:

- cererea insolitd de declarafia pe propria

rdspunde
pr ind componenla familiei gi veniturile
farniliei cu venituri reduse, Bocioc 3i.ioq lnregistratdl
Rer istrul special la nr. l9l20l7 :
- raportul de specialitate nr.61211 21.11.201i, intocl ;de referent superior, Danciu
Livia. din
cadrul compartimentului asistenta sociala;
In temeiul prevederilor:
- art. 17 alin. (1) din O,U,G, nr.70 din 31
vind mdsurile de profec{ie sociald in
perioada sezonului rece;
- art.I pct.6 si pct.13 din O.G. nr. 27 din 27 augu t20 pentru modificarea gi
completarea
Ordonanfei de urgentd a Guvernului nr. 70/2011 privi
m
ile de protecfie sociald ?n perioada
sezonului rece;

- art. 24 si art.25 din H,G. nr. 920 din 2I
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanlei d,
mdsurile de protecfie social6 in perioada sezonului rece,
- H,G,nr. 778 din 9 octombrie 2OI3 _ pentru modifi
de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind
ve.
Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodolosice de
privind alocatia pentru sustinerea familiei, upribut, p
Normelor metodologice de aplicare a prevedeiilor Ordc
privind masurile de protectie sociala in perioada sezonu
nr.920/2011 :
In temeiul art. 68 alin,(1) 9i art. l l5 alin, (1) li1
publice locale, republicatd, cu modificdrile gi .o.pi.iari

e 2011, pentru

aprobarea Normelor

fd a Guvernului nr. T0lZ0Il privind
;um ificdrile gi completdrile ulterioare;
|rea i completarea Normelqr metodologice
tul r inim garantat, aprobat| prin Hotararea
rplic re a prevederilor Legfii nr. 27712010
nH
Guvernului nl. 3812011, si a
.ante de urgenta a Guvernqlui nr. 70l20ll
urg(

aprobate prin Hotar4rea Guvernului

n Legea nr. 215/2007 a administraliei
ul loare emlt prezenta,

a)

DISPO

Art.l.- Se stabilegte, incepdnd cu data de I noi
2017 -31 martie 2018, dreptul la ajutor pentr.u incdlz
Bocioc Simion, in calitate de reprezentant al familiei, d
jud.Alba, cu UNp,1350323301253I,
CNP,1350323301)fi1, in cuantum lunar
Juq.Alba,
lunar d
incalzfuea locuintei cu lemne, aferenta perioadei
de mai s
Art,Z- Modul de solulionare a cererilor se translnite
locuinlei prin grija compartimentului de asistenld r".i"ialli"
Art.3.- Titularul prezentei dispozilii are obligatrif de
modificare intervenitd in componenla familiei gi a velni
termen de 5 zile de la data modificdrii.

2077, pentru perioada 1 noiembrie
uinlei , familiei cu r{enituri reduse.
t in com.Bucium, sat. poieni, nr.56g,

i,

valoarea totala a ajutorului pentru

de 100 lei.

ularilor aj utoarelor pintru incdlzir ea
ratul de specialitate al primarului.
aduce la cunogtinla p(imarului orice
lizate sau cu privire la domiciliu, rn

Art.4.-Data pldlii ajutorului pentru incdlzirea

1

stabilesc dupd cum urmeazd:
- in data de 7 decembrie 20!7, prin casieria prim

- decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru
singur[ datd pentru tot sezonul rece.
Art" 5.- (1) Impotriva prezentei dispozifii se
comunicare, pldngere prealabil6 la primarul
comunei B
- (2) Persoana nemullumitd de rdspunsul prinr
comunei Bucium poate ataca prezenta dispozilie I
osutur administrativ nr. 554/2004, cu modificdr.i
Art,6 Prezenta dispozitie se comunica:
-Institutiei Prefectului-judetul Alba
-primarului comunei Buciumt
- d- lui, Bocioc Simion ;
-compartimentului asistenta sociala.

Primarul
I

gi modalitatea de p

d a acestuia

se

se face o
depune,

in termen

de

cererea prealabild

ibunalul Alba

,

in

pletdrile ulterioare

Bucium,
vizeazd, pentru legali
tarul comunei Buci
,Dav

0de zile de

Ia

primarului
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