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DISPOZITIA Nr.7
dtn 26 ianuaie

'

20Il

privind aprobarea ajutorului pentru incdlzirea locuinlei, pentru familiile sau persoanele singure, altele
decAt cele beneficiare de ajutor social,
Primarul comunei B61an, judelul Sdlaj,Maghiar Isaia;
Avdnd in vedere :
energie
-referatul privind aprobarea ajutorului pentru incd\zirealocuinlei cu combustibili solizi Ei
nr.305
la
inregistrat
electricd pentru familiile gip.rroun.ie, altele decAt cele beneficiare de ajutor social,
primdriei ;
din 26.01 .2017,intocmit Ae Cog Sanda-Mariana, inspector-asistent social in cadrul
nr.70l20l l- mdsurile
Guvernulut
-prevederile aft.1 1 (1) qi afi.17 (1,4) din Ordonanla de Urgen![ a
prin o.G.nr .27 12013, coroborat cu
de proteclie sociald in perioada sezonului rece,completatd gi modificatd
prevederilor
artilt, 2c,) art.3(I),#.0(t ,2c),art.24 si art.25 din Normelor metodologice de aplicare aperioada
sezonului
in
ordonanlei de urgenld a Guvernul ui nr.i01201 1 privind mdsurile de proteclie sociald
prin H.G.R.nr.920 din 21.09.2011
rece,-aprobate
'-pr.u.derile
art.63,alin.5,lit."c" pentru executarea art'36,alin'(6),lit'"a"pct'2 dinLegea
nr.2I 5 12001,completata 9i modifi cald la zi ;
Iri.*.i"i art.6g,alin.(1) din Legea'rc.2r512001,privind administra{ia publica locald,cu modificdrile
qi complet[rtle la zi;

DISPUNE:
petrolieri, pentru
Aft.1. Se aprobd ajutorul pentru incalzirea locuinlei cu combustibili solizi sau
Miere Mihaela, cu
perioada rece incadratd inire 1 ianuarie 2017 -31 marlie 2017 , pentru numita titulara
de 162 lei.
totald
valoare
CNp 2g005 2107009g din Bllan nbr.369, in cuantum de 54 lei/lun6, in
de 30 de zile de la
Aft.z. prezentadispozilie poate fi contestatd de cel nemullumit, in termen
comunicare, la primarul comunei Bdlan.
poate fi atacatl'la
Art.3. ln cazul in care sunteli nemullumit de soluJio nareacontestaliei,dispozilia
Tribunalul judelean S6laj, potrivit Legii contenciosului administrativ m'55412004'
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinleazd compartimentul
contabilitate din cadrr-rl primariei'
Art.5. Prezenta dispozilie se comunicf, la:
-trosiltrrliu prefectjui judelului Sdlaj, Serviciul juridic qi contencios administrativ;
comunicare individualE
- titularul de ajutor p"nt u incalzirea"iocuin{ei conform tabelului anexd,prin
- A.J.P.S. Salaj, Zaldu;

- inspectorul-asistent social din cadrul primdriei;
- dosarul cu disPozilii.
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Maghia-r

