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DISPOZITIA
181
din23 noiembri 201
privind stabilirea dreptului la ajutorulpentru
incdlz
reduse, Bolundutiu Calin Georg., .ur"
a depus cr
Avdnd in vedere

:

- cererea insofitd de declaralia pe propria
^

rdspunde

familiei cu venituri reduse, BolundutiuCaiin
George, in
t

- raportul de specialitate nr.61211 21.11,2017, intac
cadrul compartimentului asistenta sociala:
In temeiul prevederilor:
. - aft. L7 alin. (1) din O.U.G. nr.70 din 3l augusr
perioada sezonului rece;
.utt.I

pct,6 si pcr.13 din O,G. nr. 27 din 27 aug

^Ordonanfei
de urgenld a Guvernului nr. 70/20t1
sezonului rece;

-

rivind mdsurile de prQtecfie sociald in

3 pentru modificarea gi

priii

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

sep

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei
u
mdsurile_ de proteclie sociald in perioada
sezonului re"", um
- H,G.nr, 778 din 9 octombrie 2013 _ pentru
modifi
de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001
privind
ve

completarea

surile de protecfie soiiald in perioada

tu

ie 2011, pentru apro
!d a Guvernului nr.
ificdrile gi completd
i completarea Normel
inim garantat,
re a prevederilor Le

Normelor
privind
le ulterioare;
metodologice
prin Hotararea
i nr. 27'//2010
38/2011, si a
lui nr" 70/2011
Guvernului
01 1

Guvernului nr. 50/2071, a Normelor metodologice
de lp
privind alocatia pentru sustinerea familiei, upr6but" p
In
tatarea Guvernului n
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
O
.al
de urgenta a Guvern
nriv3{ lasurile de protectie sociala in perioada sezonu ri e, aprobate prin
nr.92012011 ;
In temeiul art. 68 alin.(l) 9i art, 1i5 alin. (l) lir
u).dln Legea nr. 21512001 p administraliei
publice locale, republicat[, cu modificdrile
gi
ultdrioare emit prezenta ,

"o-pi.iari

DISPOZITI

Art.l.- Se stabilegte, incepdnd cu data de I no
2017 -31 martie 2018, dreptul la ajutor pentr.u
incdlz
Bolundutiu Calin George, in calitate de reprezenLant
a
Valea Alba, nr.T84A,jud,Alba, cu CNp. 179051g011g57
a ajutorului pentru incalzirea locuintei
., f"rnn", uf.r"rrt"
Art.Z- Modul de solufionare a cererilor se transr
locuinfei prin grija compartimentului de
asistenfd sociald din aparatul de specialitate af primarului.
Titularul prezentei dispozilii are obligali
u u{.r.: la cunogtinla pr{imarului orice
-- .,*rr.3.:intervenitd in componenla tamitiei
modificare
gi a ve-nl .,9.
ilor r'palizate sau cu privire lb domiciliu, iri
termen de 5 zile de la data modificdrii.

.

._

Art.4.,Data pld[ii ajutorului pentru incdlzirea

stabilesc dupd cum urmeazd:
- in data de 7 decembrie 2077. prin
casieria Pri

- decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru
singurd datd pentru tot sezonul rece,
Art"

5..-

(1) impotriva prezentei dispozilii

se

comunicare, pldngere prealabild la primarul
comunei
- (2) Persoana nemullumitd de rdspunsul pri

i

gi modalitatea de

d a acestuia

bustibili
depune,

ieri se face

in termen

se

o

de zile de la

cererea prealabild
satd primarului
comunei Bucium poate ataca prezenta
dispozilie
bunalul Alba in condiliile Legii
cu modificd le$ complet[rile ulteri
Art,6 Prezenta dispozitie se cominica:

unei Bucium,
Napbu

vizeazd, pentru legali
rul comunei Buciu
r,David Carmen-Nad

,

