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P'RIMAR

DrltPozrTrE

privind acordarea ajutorului pentru inc5lzirea locuinlei pentru familii
persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condiliile

4L6/2OOl, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

Nicolae S5l5gean, primarul oragului Blcaz, judegul Neam!;
Avand in vedere prevederile ordonant;ei de Urgen!5 a Guvernurui

mdsurile de protectie socialS ?n perioada serzonului rece, cu modificdrile
u lterioa re,

JinAnd cont
metodologice de
privind mdsurile
u lterio r,

9i completb

de Hotd16rea Guvernului nr.92o/2011 prin care au fost aprobatd
aplicare a prevederilor ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 70/
de protectie socialS in perioada sezonului rece, completatb si modi

Vdz6nd cererile titularilor 9i declarer!iile pe propria rbspundere
l'amiliei gi veniturile acesteia, depuse la prirnEria oragului Bicaz;

In temeiul prevederilor art.63 alin. (1) lit, d), art.68 9i art. 115 alin. (1) li
cu modifiLegea nr, 2r51200t privind administralia publicd localS, republicatd,

completdrile ulterioare, emite urmbtoarea :

DrsPozrTrE

Art. 1 Aprobi ajutorul lunar pentru incSlzirea locuinlelor familiilor gi per
singure beneficiare ale ajutorului social stabilit in condiliile Legii nr.416/ZOO1 privin
minim garantat, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, care utilizeazb pentru

nr,7O/20\

privind

privind
le

ormele
n11

^^+X

n enla

a) din
-it ^ ^irilE )l

locuintei lemne, cdrbuni, combustibili petrolieri, pentru perioada sezonului rece mbrie
2OL7 - martie 2018, in cuantum de 58 lei.

Art. 2 Familiile gi persoanele singure, beneficiare
conditiile Legii nr,41612001, care primesc ajutorul lunar
prevbzute in tabelul anexb .

ale ajutorului social, s bilit in
pentru incSlzirea locuin! or sunt

Art.3 Prezenta dispozilie se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosul
administrativ nr. 554/2004, cu modificirile 9i completirile ulterioare.

aneror
ven itu I

cilzirea

cadrul
zentei

Art. 4 Compartimentele Financiar
aparatului de specialitate al Primarului, va
dispozilii.

Art. 5 Prin grija secretarului
autoritdtilor interesate,

Contabil 9i Asistentb SocialE
duce la tndeplinire prevederile

oragului Bicaz, dispozitia se va comunica perso nplnr ci

PRI
NICOLAE

Ex. 2
DS. U\/s
r.s. / r.s.

l\vizat pentru leg
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tate,
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