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DTSPoZITIE

Nr.264/ 2L.L2.202L

privind stabilirea dreptului la aiutorul pentru incilzirea locuinlei cu

combustibili solizi gi/ sau petrolieri

Nicolae Sildgean, primarul oragului Bicaz, iude;ul Neamf;
AvAnd in vedere prevederile Legii nr.226/2021 privind stabilirea mlsurilor de

proteclie sociali pentru consumatorul vulnerabil de energie ;- 
f,inand cont de HotdrArea Guvernului nr.7073/2021- pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021 pri','ind stabilirea mdsurilor de

proteclie sociald pentru consumatorul vulnerabil de energie ;

VdzAnd cererile titularilor, declarafiile pe propria rdspundere privind componenla

familieli gi veniturile acestora, referatul intocmit de compatimentul de resort, precum 9i

celelalte documente justificative existente la dosarele depuse lar Direclia de Asisten!5 Sociald

din suhordinea Consiliului Local Bicaz.
inbazaarr. i.55 alin.L lit. d), gi art.196 alin.1 lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin

O.U.G. nr.57 /20\9, se emite urrnitoarea:
DISPOZITIE

Art.1 Stabilegte dreptul Ia ajutorul lunar pentru incdlzirea locuinlei cu combustibili

solizi gi/sau petrolieri, familiilor gi persoanelor singure, cuprinse in anexa nr.1 la prezenta

dispozlilie, pentru perioada sezonului rece, decembrie 2O2L - martie 2022'
Art.2 Cuaniumul ajutorului acordat in funcfie de venitul net mediu lunar pe membru

de familie, respectiv al persoanei singure este prevdzut in anexa nr.1 la prezenta dispozifie.

Art. 3. Prezenta dispozilie poate fi contestatd in termen de 30 de zile de la comunicare

indreptatd citre primarul oragului Bicaz,jud. Neaml.

Art.4. In cazul in care sunteli nemullumit de solufionarea contestafiei, vI puteli adresa

Triburnalului fudelean Neam!, seclia contencios administrativ, in conformitate cu prevederile

Legii nr. 554 /2004, a Contenciosului Administrativ.
Art. 5 Direclia de Asistenti Sociala din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce la

indeptinire prevederile prezentei dispozilii gi o va comunica titularului.
Art. 6 Prin grija secretarului general al oragului Bicaz, dispozilia se va comunica

Avizat p entru I e galitate,
Secretar general,
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orrinteresate.


