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DtsPoztTrE

privind modificarea vdlorii ajutorului pentru incdlzireo locuinlei cu gaze naturale acordat
doamnei Ailincdi Mario Lavinia

Nicolae SAmgenru , primaruloragului Bicaz, judelul Neam!;
Avdnd in vedere prevederile Ordonanleide Urgen!5 nr.70 /2011, privind mdsurile de protecJie

sociald in perioada sezonului rece, cu modificdrile gi completdrile ulterioare .

Jin6nd cont de Hotd16rea Guvernului nr.92O/2OtL prin care au fost aprobate Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanlei de urgen!5 a Guvernului nr.7O/2OL1 privind mdsurile
de protecJie socialS in perioada sezonului rece, completatd gi modificatd ulterior 

"

Vdzdnd cererea titularei gi declaralia pe propria rdspundere privind componenta familiei gi veniturile
acesteia, depuse la Primdria oragului Bicaz, inregistrati cu nr.27/04.r2.2ot8.

in temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. d), art. 68 gi art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. zt5/2o01.
privind administralia publicd locald, republicatS, cu modificdrile 5i completdrile ulterioare, emite
urmdtoarea:

DrsPoztTrE

Art.1. incep6nd cu data de 01.12.2018, se modificd valoarea ajutorului pentru incilzirea locuinlei
cu gaze naturale acordat doamnei Ailincdi Maria Lavinia , posesoarea Codului Numeric personal
2760723312971, domiciliati in oragul Bicaz, str. Barajului, bl.81,sc.D,ap.2O,judelul Neam!.

Art.2. Valoareo aiutoruluipentruincdlzireo locuinleicu goze noturale estein prezentin cuantum
de 35 lei urmdnd ca acesto sd fie mdrit lo suma de 262 lei.

Art. 3. Prezenta dispozilie poate fi contestatd in termen de 30 de zile de la comunicare la primarul
oragului Bicaz ,jud. Neamt;

Art.4.in cazulin care sunteti nemullumit de solulionarea contestafiei, dispozilia poate fiatacatd la
Tribunalul Neamt, potrivit prevederilor Legiicontenciosuluiadministrativ nr. SS4/ZOO4.

Art.S. Direcfia de Asistentd Sociald din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la indeplinire
prevederile prezenteidispoziliigio va comunica titularuluidreptului,in termen de 5 zile de la data
emiterii.

Art.5. Prin grija secretarului oragului Bicaz, dispozilia se va comunica persoanelor 5i autoritdlilor
interesate.
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