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DISPOZITIA Nr.232
Din02.12.2019

Privind stabilirea dreptului lil' ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
combustibili petrolieri, familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse,

pentru perioada noiembrie 2019- martie 2020

Primarul Comunei Vultureni , judetul Bacau, avand in vedere:
-referatul nr. 3472 din 02.12.2019, intocmit de Sava Felicia, consilier in cadrul

Compartimentului de asistenta sociala al comunei Vultureni, prin care propune beneficiarii
ajutorului pentru incalzire a locuintei in perioada noiembrie 2019- martie 2020;

-potrivit prevederilor art. I l, alin. (2), art.25, alin. (1)-(5) din Ordonantei de Urgenta
a Guvemului nr.70l20ll privind masurile de Protectie Sociala in perioda sezonului rece,
modificata prin oG nr 2712013 , prin Legea nr 18712012 si Legea nr 29612012;

-in temeiul art. 23 si art. 25 din Hotararea Guvernului nr.920l20ll pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr.7\l2Oll privind masurile de
Protectie Sociala in perioda sezonului rece , modificate si completate prin Hotararea
Guvemului nr.7 7 812013

In conformitate cu art. 196, alin.(l), lit. b din OUG nr. 57l2ol9 privind codul
Administrativ al Romaniei,

DISPUNE :

Art.l -Se acorda ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni ,
combustibili petrolieri familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, pentru sezonul
rece 0l noiembrie 2019 -31martie 2020, beneficiarilor mentionati in Anexa care se ataseaza
si face parte integranta din prezenta Dispozitie;

Art.2 - Cuantumul ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni ,
combustibili petrolieri este stabilit in Anexa , care face parte integranta din prezentaDispozitie ;

Art.3 - Impotrivaprezentei Dispozitii se poate depune,.in termen de 30 de zile de la
comunicare ,plangere prealabila la Primarul Comunei Vultureni , judetul Bacau ;

Art.4 - Titularii prevazuti in Anexa 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.5 - Persoana nemultumita de raspunsul primit la cererea prealabila adresata
Primarului Comunei Vultureni , poate ataca prezenta Dispozitie la Tribunalul Podu Turcului ,in
conditiile Legii Contenciosului Administrativ nr.554/2004 ,cu modificarile si completarile
ulterioare;



Art.6 - Cu aducerea la indeplinirea prezentei Dispozitii se incredinteaza Serviciul
Contabilitate din cadrul Primariei Comunei Vultureni , judetul Bacau;

Art.7 - in conformitate cu art. 197, alin.(l),alin.(a) si art.l99 din OUG nr.5712019
privind Codul Administrativ al Romaniei, prezenta Dispozitie se comunica:

-lnstitutiei Prefectului Judetului Bacau
-Serviciul de Contabilitate din cadrul Primariei Comunei Vultureni , judetul Bacau ,

- Tuturor beneficiarilor din anexa laprezenta dispozitie,
-se afiseaza la sediul primariei Vultureni si pe site-ul acesteia.
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