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PRIMAR

DISPOZITTE

privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incSlzirea locuingei cu lemne,
cirbuni, combustibili petrolieri pentnr familiile gi persoanele singure, altele dec6t

cele beneficiare de ajutorul social stabilit in condigiile Legii nr. 41612OOt, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare

Nicolae Sdl5gean, primarul oragului Bicaz, judeful Neamt;
Av6nd in vedere prevederile Ordonanl;ei de Urgen!5 a Guvernului nr.70 lzoli.

privind mbsurile cle proteclie socialS in perioada sezonului rece, cu modificbrile si
com pletSrile u lterioare.

Jin6nd cont de Hotd16rea Guvernului nr. 92012011 prin care au fost aprobate Normere
metodologice de aplicare a prevederilor Orrlonanlei de urgen!5 a Guvernului nr. 7O/2OIL
privind mbsurile de protec!ie socialS in perioada sezonului rece, completatb si modificatS
u lterio r

Vbz5nd cererile titularilor gi declarat;ia pe propria rbspundere privind componenla
familiei 5i veniturile acesteia, precum gl celelalte documente justificative existente la dosare,
depuse la Primirier orasului Bicaz.

In temeiul prevederilor art. 63 alin, (1) lit. d), art. 6B alin"1 9i art, i"J_5 alin. (1) lit, a)
din Legea nr.2It;l2OO1 privind administralia publicb localS, republicatS, cu modificbrile gi
completdrile ulterioare, emite urmSroarea :

DrrsPozrTrE
Art.l Stabilegte dreptul la ajutorul lunar pentru incSlzirea locuinlei cu lemne, cErbuni,

combustibili petrolieri, familiilor gi persoanelor singure, altele dec6t cele beneficiare de
ajutorul social stabilit in conditiile "!=egii Dt,-.4L_6/2Og_!, cu modificdrile gi completbrile
ulterioare, prezentate in anexa la prezr:nta dispozilie, pentru perioada sezonului rece,
ianuarie 2OL7 - martie 2OL7.

Art.2 Cuantumul ajutorului acordat in funclie de venitul net mediu lunar pe membru
de familie, respectiv al persoanei singure es;te prevbzut ?n anexa la prezenta dispozi!ie.

Art. 3 Prezenta dispozitie se poate iltaca potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificirile gi complet[rile ulterioare,

5 zile de la data erniterii.
Art. 5 Pr-in . grija secretarului oragulr:i Bicaz,

a uto rit5!i_lpr "interersAte,
V,,, ,,,.,.. .l ., 

r .,r1,

Art. 4 Serviciul de Asistentb SocialS din subordinea Consiliului
indeplinire prevedr:rile prezentei dispozi!ii 5;i o va comunica titularului

Local Bicaz, va duce la
ajutorului in termen de

dispozitia se va comunica persoanelor gi

Avizat pentru legalitate,
SEcRETAR,

Ioan SPIRIDON
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