ROMAMA
JUDETUL ALBA
COMI.INA BUCII.IM
PRIMAR

DISPOZITIA
din 23 noiembrie

privind stabilirea dreptului la ajutorur pentru
incdrzire
venituri reduse, Kelemen Vasile Ioan, care a depus
cere

Av6nd in vedere

:

- cererea insolitd de declarafia pe propria rdspu
persoanei singure cu venituri reduse, Kelemen
Vasile
nr.22/2017

:

"uo,

"'j,il1;l?l'"3,'";L!'20r7'

In te

- art, 17 alin. (1) din O,U.G, nr.70 din 31 august 2
perioada sezonului rece;

vind mdsurile de profectie social5 in

- art.I pct.6 si pct.13 din O"G. nr. 27 din 27 avg
Ordonanlei de urgen!6 a Guvernului nr" 70/2011 priv
sezonului rece;

-

3 pentru modificarea gi completarea
;urile de protecfie sociald in perioada

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

e 2011, pentru apro$area Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanlei
de
mdsurile de proteclie sociald in perioada sezonului
rece.
- H.G,nr, 778 din 9 octombrie 2013 _ pentru
modifi
de aplicale a prevederilor Legii nr. 41612001 privind
ve

Guvernului nr, 5012011, a Normelor metodologice de
privind alocatia pentru sustinerea familiei, up.Jbut. p

277/2010
2011, si a
nte
r. 70/2011
:, aprobate prin Hotaralea Guvernului

nH

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ord<
priv^iy! masurile de protectie sociala in perioada
sezonu
nr.92012011 ;
In temeiul art,68 alin,(l) 9i art, 115 alin, (1) li a)d
publice locaie, republicatd, cu modificdrile gi
u

"ornpi.id,

Legea nr. 275/2001 4 adminisl.rafiei

oare emit prezenta,

DISPO

Art"l.- Se stabilegte, incepdnd cu data de I noi
2017 -31 martie 2018, dreptul la ajutor pentru incdlzi
reduse, Kelemen Vasile Ioan in .uiitut. de titular al
Poieni, nr,595, jud,Alba, cu CNp 1720101010023,
in
ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne. aferenta
Art,Z.- Modul de solufionare a cererilor se fra
locuinfei prin grija compartimentului de asistentd social
Art.3.- Titularul prezentei dispozifii are obligali
modificare intervenitd in componenfa familiei gr a vei-,ii
termen de 5 zile de la data modificdrii.

2077, pentru perioadh 1 noiembrie
uinlei , persoana singllra cu venituri
uto lui, domiciliat in comiBucium, sat,
ant
lunar de 16 lei, valoarea totala a
I de mai sus,este de 80 lei,
ite t rlarilor ajutoarelor pehtru incdlzirea
din a ratul de specialitate al primarului,
dea aduce la cunoqtinfa primarului orice
ilor
lizate sau cu privire la domiciliu. ln

Art.4, -D ata pl df ii aj utorului pentru inc dlzirea
stabilesc dup[ cum urmeazd:
- 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
comunicare, pldngere prealabil6 la primarul iomunei I
- (2) Persoana nemullumitd de rdspunsul pri

gi modalitatea de

d a acestuia

bustibili
depune,

se face o

in termen

30

de

zile de

\a

cererea prealabild ad
td primarului
comunei Bucium poate ataca prezenta dispozilie
ibunalul Alba , in condiliile Legii
contenciosului administrativ nr, 554/2004, cu modificdr e$i
pletdrile ulterioa
Art.6 Prezenta dispozitie se comunica:
-Institutiei Prefectului-j udetul Alba
-primarului comunei Bucium;
- d- lui, Kelemen Vasile Ioan ;
-compartimentului asistenta sociala,

Primarul

ucium,
v izeazd., pentru legali
retarul comunei Buci

r,David

