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DISPOZIIIA nr
din 23 noiembrie

privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incdlzit
reduse, Macavei Raluca Elena, care a depus cere
Avdnd in vedere

:

- cererea insofit[ de declarafia pe propria rdspund
familiei cu veniruri reduse, Macave^i R;lu;a Ele;;:

- rapoftul de specialitate nr.6127/21.11,2017, in
cadrul compartimentului asistenta sociala;
In temeiul prevederilor:

- art. 17 alin. (1) din O.U,G. nr,70 din 31 august
perioada sezonului rece;

- art.I pct.6 si pct.13 din O,G, nr. 27 din 27 augL
Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr. 7012011 privi

sezonului rece;

-

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

mdsurile de proltecfie sociald in
z0
m

seo

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de
mdsurile de protecfie social6 in perioada sezonului rece.
- H,G,nr. 778 din 9 octombrie 2013 _ pentru
modi
de aplicare a prevederilor Legii nr.41612001 privind
v

Guvernului nr, 50/2011, a Normelor metodologice de
a prevederilor Legfi nr. 277/2070
privind_ alocatia pentru sustinerea familiei, upr6but.
p
nea Guvernului nri 3B\20II.
3812011, si aa
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordo
de
e urgenta a Guvernrllui nr, 70/2011
privind masurile de protectie sociala in perioada sezonul
aprobate prin Hotar{rea Guvernul ui
nr.920/2011 ;
in temeiul art. 68 alin,(l) 9i arr, l t5 alin, (1) litl a) n Legea nr.27512001
a administratiiei
publice locale, republicatd, cu modificdrile gi
,t rioare emit prezenta ,

"orpi.iarif.

DISPOZITI

Art.l.-

Se stabilegte, incepdnd cu data de 1 no
2077 -31 martie 2018, dreptul la ajutor pentru incdl
Macavei Raluca Elena, in calitate de ieprezen tant aI fam
Abruzel, nr.659, jud.Alba, cu CNp.2g80515017170, in
ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, aferenta
Art,2.- Modul de solufionare a cererilor se
ite
locuinlei prin grija compartimentului de asistenld social
din a
Art,3,- Titularul prezentei dispozilii are obliga! de
modificare intervenita in componenfa familiei gi a
velni
ilor
termen de 5 zile deladatamodificdrii.
. Art.4.-Data pldfii ajutorului pentru incdlzirea
nfei
stabilesc dupd cum urmeazd:

ljit.,..,

:".

sqlizi
depune,

sau

se face

in termen

30 de zile de la

cererea prealabild ad
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