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Avizat pentru legalitate,
Secretarul omunei

COS MIHAELA

o I S P 0 ZIT I A NR. 96
Din 23 DECEMBRIE 2013.

privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru indilzirea locuintei cu lemne, carbuni,
combustibili petrolieri,familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in luna
noiembrie anul 2013

Avand in vedere:
-prevederile art. 17 din OUG 70/2011 privind rnasurile de protectie soclala In perioada sezonului rece, modificata cu OG 27/201
-prevederile art. 6 din HG 920/2011 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG 70/2011;
-prevederile HG 938/2011 pentru modificarea anexelor nr.1 ~i 21 la normele metodologice de aplicare a prevederilor
OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala In perioada sezonului rece,aprobate prin HG.920/2011.

- prevederile HG 778/2013 pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 70/2011
privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin Hotararea Guvernului 920/2011;

lalizand fiecare cerere Insotita de dedaratia pe propria raspundere privind cornponenta familiei si veniturile acesteia,
epusa de titularul familiei sau de persoana singura, Tnregistrata In Registrul special de la nr. n la nr. 79.

in temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea adrninistratlei publice locale
nr. 215/2001, republicata, cu modiflcarlle ~i cornpletarile ulterioare,

Primarul emite urrnatoarea dispozitie:

Art. 1. - Se constata ca in Registrul special de inregistrare a cererilor depuse pentru acordarea ajutorului
privind incalzirea locuintei cu combustibil solid, au fost inscrise 8 cereri in luna Decembrie , anul 2013;
Art. 2. - Se stabileste, incepand cu data de 1 decembrie 2013, pentru perioada decembrie 2013-martie
2014 , dreptul la ajutor pentru incalzlrea locuintei cu combustibil solid, pentru persoanele si familiile,
prevazute in anexa care face parte din prezenta dispozitie.
Art. 3. - Modul de solutionare a cererilor se transmite titularilor ajutoarelor pentru incalzirea locuintei prin
grija compartimentului de aslstenta sociala din aparatul de specialitate al primarului.
"'1:. 4. - Titularii prevazuti in anexa la prezenta dlspozttle au obliqatia de a aduce la cunostinta primarului

ce modificare intervenlta in components familiei $i a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, in
termen de 5 zile de la data rnodificaril.
Art. 5. - Data platii ajutorului pentru Incalzirea locumtei $i modalitatea de plata a acestuia se stabilesc
conform prevederilor legale.
Art. 6. - (1) Impotriva prezentei dispozttii se poate depune, in termen de 30 de zile de la comunicare,
planqere prealabila la primarul comunei ;iofronea .

(2) Persoana nernultumita de raspunsul primit la cererea prealabila adresata primarului
poate ataca prezenta dispozitie la Tribunalul Arad in conditlile Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modiflcarile $i cornpletarlle ulterioare.
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ANExA LA DISPOZITIA PRIMARULUI
COMUNEI ~OFRONEA NR. 96 /2013

Cuantumul
Venit lunar al

r. Titular C P Adresa lunar/me ajutorului
crt mbru de stabilit prin

familie dispozitia
primarului

1 OANCEAFLOARE SOFRONEA36 350 34
2 BUGYIIOSIF SINPAUL202 603 16
3 SZARVACZKY STEFAN I SOFRONEA 565 485 20
4 IGNATMONIC SOFRONEA 129 71 54

r--5 HEGEDUS lOAN SOFRONEA 13 476 26
6 TODORAN MARIUS SOFRONEA 415 30

CARTIER DE
VEST 44

7 CSEHPAVEL SINPAUL 153 0 54
8 HORGAMIHAI SOFRONEA 369 0 54
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