ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA AVRAM IANCU

PRIMAR

DISpo rzrrrALNR.388/2020
privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirealocuintei cu lemne
Primarul comunei Avram Iancu. Judetul Alba,
Avand in vedere dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr.70/ 31.08.201I privind masurile de protectie
socibla in perioada sezonului rece, a art. I alin.2 lit. c, art.6 alin.Zlit.c , art, 24 dinHotararea Guvernului nr.920/
201 I pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.
70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece.
-Legea nr. 342/2015 privind aprobarea OUG nr. 25l2}l5 pentru incalzirea locuintei conform OUG
70/2011

- prevederile H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metedologice de aplicare a Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare :

- prevederile Hotararii Guvernului nr. 93812011 pentru modificarea anexelor nr. I si 2l la Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de
protectie sociala in perioada sezonului rece aprobate prin Hotararea Guvernului nr.920l20ll.

In temeiul art.l96 alin.l
administrativ

lit.b

din Ordonan{a de urgente nr. 57l2}lg privind Codul

DISPUNE
Art.1. Se constata ca in Registrul special de inregistrare a cererilor depuse pentru
acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintelor au fost inscrise, persoanele -beneficiare
conform anexei nr. l, parte integranta din prezenta.
Art-2- Se
_stabileste incepand cu data de 1 Noiembrie 2020 pentru perioada
Noiembrie 2020 - Martie 2021 dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei
, familii sau
persoane singure, cuantumul pentru fiecare beneficiar fiind prevazut in anexa
nr.l, care face
parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.3. Modul de solutionare a cererilor se transmit titularilor ajutoarelor pentru
incalzirea locuintei prin grija d-lui
, consilier asistent , *r" va comunica
individual suma care se acorda fiecarei familii sau persoana singura.
Art.4 Plata ajutoarelor pentru combustibili se face in data de l5 a lunii.
Art.s. Titularii prevazuti in anexa nr. I la prezenta dispozitie au obligatia de a
aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a
veniturilor tealizate sau cu privire la domiciliul, in termen de 5 zile de la data modificarii.
Art-6- Persoana nemultumita de raspunsul primit la cererea depusa poate ataca
prezenta dispozitie Ia Tribunalul Alba, in conditiile conteniiosului administrative
ni. SSqIZOO+,
cu modificarile si completarile ulterioare
Art.7 Ptezenta dispozitie se comunica :Institutiei Prefectului Judetul Alba,
Compartimentului contabilitate, D-lui r,
Seafrseaza :
.
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