
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRAguL BrCAZ

PRIMAR

DrsPozrTlE

privind incetarea acordare a ajutorului pentru incSlzirea locuinfei cu gaze naturale,
familiei Loghin Daniel si Loghin Ldcrdmioara Paraschiva

Nicolae sAlAcreN, primarul oragului Bicaz, judeful Neamf;
Aviind in vedere prevederile Ordonanlei de Urgen!5 nr.70 din 31- august 2011- -

privind mdsurile de protectie socialS in perioada sezonului rece, cu modificErile si completdrile
u lte rioa re.

Jin6nd cont de Hotb16rea Guvernului nr, 920/}OLL prin care au fost aprobate Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanlei de urgen!5 a Guvernului nr. 7O/201,1
privind mSsurile de protec!ie socialS in perioada sezonului rece.

VSzdnd cererea titularului gi declara!ia pe propria rSspundere privind componen!a familiei
gi veniturile acesteia, depuse la primbria oragului Bicaz.

Analizdnd ancheta socialS intocmitd la domiciliul solicitantului, din care rezultb cb acesta
nu mai ?ndeplinegte condi!iile de acordare a ajutorului pentru inciilzirea locuin!ei cu gaze
naturale, motivat de faptul ci familia Loghin Daniel 9i Loghin Lbcr}mioara paraschivb Oin
luna decembrie 201,6 detine doub locuinte;

in temeiul prcvcderilor art. 63 alin.'1f 1 lit. d), art. 68 gi art. t.15 alin, (1) lit, a) din Legca
nr.2I5/200J- privind administralia publicb localS, republicatS, cu modificbriie si completirilc
ulterioare, emite urmStoarea :

DISPOZTTTE

Art.1 incepAnd cu data de 01.01"2017, inceteazb acordarea ajutorului lunar pentru
incSlzirea locuin!ei cu gaze naturale familiei Loghin Daniel domiciliat in orag Bicaz, str.
PSltinig bl,L5,sc.C,ap, 17 jud" Neam!, pe motiv cd nu se incadreazb in prevederile legii
deoarece, familia Loghin din luna decembrie 2016 detine doub locr-iinfe,

Art. 2. Prezenta dispozitie se poate ataca potrivit preve:derilor Legii contenciosului
administrativ nr, 55412004, cu modificiriie gi completbrile ulterioare,

Art.3. Biroul de asistentS socialS din cadrul aparatului de s;pecialitate al primarului, va
duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii gi o va comunica titularului ajutorului in
termen de 5 zile de la data emiterii.

Art.4. Prin grija secretarului oragului Bicaz, dispozilia se va comunica persoanelor gi
a utoritaIilor interesate 

"

PRIMA Avizat pentru legalitate,
SEcRETAR,

Ioan SPIRIDON
Nicolae SAI GEAN
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