ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARUL COMUNEI HORIA

privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru indilzirea locuintei cu
lemne, dirbuni, combustibili petrolieri,
familiilor ~i persoanelor singure care au depus cerere
in luna DECEMBluE anul 2017
In temeiul prevederilor art. 71 alino (1) ~i ale art. 1207 alino (1) lit. a) din Legea administratiei
pubi ice locale m. 215/2001, republicata, cu modificanle ~i completanle ulterioare,
avànd in vedere dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului m. 70/2011 privind masurile de
protectie sociala in perioada sèzonului rece ~i ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului m. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada
sezonului rece, aprobate prin Hotaràrea Guvernului m. 920/2011, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
analizànd fiecare cerere insotita de declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei ~i
veniturile acesteia,depusa de titularul familiei sau de persoana singura, imegistrata in Registrul special de
la m. 4 la m. 5, inclusiv;
analizànd dispozitiile art. 68 alino (1) lit. d) ~ialino (5) lit. a) ~i c), coroborate cu cele aIe art. 38
alino (6) lit. a) pet. 2 ~i 14, din Legea adrninistratiei publice locale m. 215/2001, republicata, cu
modificanle ~i completarile ulterioare,
Primarul

emite urmatoarea

dispozitie:

Art. 1. - Se constata ca in Registrul special de imegistrare acererilor depuse pentru acordarea
ajutorului privind incruzirea locuintei au fost Inscrise in luna decelllbrie 2017, un numar de 2 cereri
Art. 2. - Se stabile~te, incepànd cu data de 1 decembrie 2017, pentru peiioada 01.12.2917 31.03.2018, dreptulla ajutor pentru incalzirea locuintei, numitilor:
{
- GRADINARU CONSTANTA, C.N.P. - 2890507110036, reprezentatul familiei fornata din 3
persoane cu domiciliulin Comuna HORIA, Sat Clo~ca, Str~Bisericii, m.11, Judetul Constanta, in cuntum
de 30 lei lunar x 4 luni = total 120 lei;
,
- ZAMFIR DUMITRA, C.N.P. - 2690213133105, reprezentànt legaI al familiei formata din 2
perso eu domiciliul in Comuna HORIA, Sat Tichile~ti, Str. Dealului, m.ll, Judetul Constanta, In cu.n:tum
de 54 lei lunar x 41uni = total 216 lei;
Art. 3. - Modul de solutionare a cererilor se transmite titularilor ajutoarelor pentru incalzirea
locuintei prin grija eompartimentului de asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului.
Art. 4. - Titularii prevazuti in anexa la prezenta dispozitie au obligatia de a aduce la cuno~tinta
primarului orice modificare intervenita in componenta familiei ~i a veniturilor realizate sau eu privire la
domiciliu, in termen de 5 zile de la data modificani.
Art. 5. - (1) Impotriva prezentei dispozitii se poate depune, in termen de 30 de zile de la
comunicare, plàngere prealabila la primaml Comunei Horia.
.
(2) Persoana nemultumita de raspunsul primit la cererea prealabila adresata primarului.
comunei Horia poate ataca prezenta dispozitie la Tribunalui Constanta, in con~j,tiile ,Legii contenciosului
administrativ m. 554/2004, eu modificanle ~i completanle ulterioare.

/
Avizeaza, pentru le alitate
Secretarul, Plitru d stantin,

