ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARUL COMTINEI ION CREANGA

DISPOZITIA
Nr. 43 din 23.01.2018
privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incdlzirea locuin{ei cu lemne, cdrbuni,
combustibili petrolieri, familiilor gi persoanelor singure pentru perioada
ianuarie - martie 2018
Primarul comunei Ion Creang5, jud. Neamt;
Avdnd in vedere :
- dispoziliile art.l4,l7,l8 din Ordonan{a de Urgen{l a Guvernului nr.7012011 privind
misurile de proteclie social[ in perioada sezonului rece cu modificirile gi completirile
aduse prin OUG nr.2712013 9i HG nr.77812013;
- prevederile H.G. nr. 92012011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor OUG nr. 7012011 privind misurile de proteclie sociald in perioada
sezonului rece, cu modificirile qi completirile ulterioare;
Analizdnd cererile inso{ite de declarafia pe propria rispundere privind
componenla familiei gi veniturile acesteia, depuse de titularul familiei/ persoana singurd ,
inregistrate in Registrul special de la nr. 283-286 ;
In temeiul dispoziliilor art.36,alin.(6),lit."a"pct.2;art.63, alin.(1) lit."d",
alin.(5)lit."c" gi ale art.68 alin. (1) din Legea Administrafiei Publice Locale nr.2l5l200l,
republicatS, cu modificirile qi completdrile ulterioare;
Primarul emite urmitoarea dispozifie:
Art.l. Se constatl c[ in Registrul special de inregistrare a cererilor depuse pentru
acordarea ajutorului privind incllzirea locuintei au fost inscrise in perioada 08-18.01.2018,
un numir de 4 cereri.
Art.2. Se stabilegte , incepffnd cu data de 01.01.2018 pentru toati perioada
sezonului rece, ianuarie- martie 2018, dreptul la ajutor pentru incdlziL..lea locuin{ei unui
numdr de 4 familii/persoane singure ,suma total[ :318 lei, cuantumul pentru fiecare
beneficiar fiind prevlzut in anexa care face parte din prezenta dispozilie.
Art.3. Modul de solulionare a cererilor se transmite titularilor ajutoarelor pentru
incLlzirea locuintei prin grija compartimentului de asistenti gi protectie sociali.
Art.4. Titularii prevdzuli in anexa la prezenta dispozilie au obligatia de a aduce la
cunoqtinta primarului orice modificare intervenitd in componenla familiei gi a veniturilor
rcahzate sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data modific[rii.
Art.S. Data phtii ajutorului pentru incllzirea locuinlei gi modalitatea de platl a
acestuia se stabilesc dupl cum urmeazd:3 zile lucrltoare de la data ridicirii sumei
din trezorerie.
Art.6.-(l) impotriva prezentei dispozilii se poate depune , in termen de 30 de zile
de la comunicare, pldngere prealabild la primarul comunei Ion Creang6.
-(2) Persoana nemul{umiti de rdspunsul primit la cererea prealabili adresatd
primarului comunei Ion Creangd poate ataca prezenta dispozitie la Tribunalul
Judetului Neam{, in condiliile Legii contenciosului administrativ nr. 55412004, cu
modifica?ile gi completirile ulterioare.
PRIMAR
Avizat pt.legalitate,
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ROMANIA
ruDETUL NEAMT
COMI.INA ION CREANGA
PRIMAR

DISPOZITIE
Privind convocarea gedinfei ordinare a Consiliului local.

Nr.44 din

26.01.2018

Primarul comunei Ion Creangd , judelul NeamJ, Ing. Prichici Petrici ;
in temeiul dispozdiilor art.39,alin.(1)9i ale art.68,alin.(l) din Legeanr.2l5 l20OI privind
administrafia publici localS, republicati cu modificirile gi completarile ulterioare

DISPUN:
Art.l. Se convoacd gedin{a ordinara a Consiliului local la data de 31.01.2018, ora 15,00 la
sediul acestuia ,avdnd urmatorul proiect al ordinei de zi:

l. Proiect de hotdrdre privind aprobarea organigramei
specialitate al primarului comunei Ion Creanga

si statul de functii al aparatului de

.

de hotdrdre privind atribuirea Ei incheierea contractului Delegarea prin concesiune
gestiunii unor activitdfi componente ale serviciului de salubrizare a unitdlilor administrativteritoriale membre ale Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard "ECONEAMT", dinZona2,
judelul Neam!.
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul Comunei Ion Creanga.
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea acordarii unei locuinte construite in Ion
Creanga de catre Agentia Nationala pentru locuinte, destinate tinerilor si familiilor in
varsta de pana la 35 ani,familiei doamnei,Enea Raluca-Elena,din satul si comuna
2. Proiect

Ion Creanga , jud. Neamt .
5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local
pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minum garantat pentru
anul 2018.
6. Proiect

de hotdrdre privind aprobarea infiintarii unui,,Tdrg sdptdmAnal , in comuna

Ion Creanga , jud. Neamt .
7. Proiect de hotdrdre privind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Ion
Creanga si alegerea formei de gestiune a iluminatului public prin realizarea unui
Studiu de oportunitate in functie de natura si starea serviciului.
8. Intrebdri {i interpeldri.
Art.2.Secretarul comunei va inainta

gi persoanelor interesate.
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