
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMI]NA ION CREANGA
PRIMAR

DISPOZITIA
N.. abldio i g' t P'PntP

privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incdlzirea locuinlei cu lemne, cirbuni,
combustibili petrolieri, familiilor qi persoanelor singure pentru perioada

decembrie 2018-marti e 2019

Primarul comunei Ion Creang6, jud. Neaml, Ing. Prichici Petricd;
Examindnd cererile inso{ite de declaratia pe propria rispundere privind componenta

familiei Ei veniturile acestora, depuse de tifularul familiei/persoana singur6, inregistrate in
perioada 16.11.-05.12.2018 in Registrul special de la nr. l75lanr.274.

Av6nd in vedere prevederile:
- art. 11 alin.(l), art.lZ, 14, 16, 17, 19,26,30 din Ordonan{a de Urgen{6 a

Guvernului nr.70l20ll privind misurile de protec{ie sociald in perioada sezonului
rece cu modificdrile gi complet[rile aduse prin OUG nr. 2712013 qi HG nr.
778/20t3:

- art.23-25 din HG nr.920l20ll de aprobare a Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor OUG nr.7012011, cu modifictrrile gi completirile ulterioare;

in temeiul dispoziliilor art. 36 alin.(6), lit. "a" pct.2; art. 63, alin.(l) lit."d',
alin.(5)lit."c" qi ale art. 68 alin. (l) din Legea administrafiei publice locale nr. 21512001,
republicati, cu modificdrile gi completlrile ulterioare;

DISPUN:

Art.l. Se aprob6, cererile solicitanlilor, pentru acordarea ajutorului privind incdlzirea

locuinfei, depuse, in perioada 16.11.-05.12.2018 gi inregistrate in Registrul special de cereri

la nr. 175-188,190-192, 194-214, in numir de 38.

Art.2, Se aprob6, pentru perioada sezonului rece, decembrie 2018- martie 2019,

dreptul la ajutor pentru incillzfuea locuinfei unui numdr de 38 familii/persoane singure, in

suma total6= 6.688 lei, cuantumul pentru fiecare beneficiar fiind prevlzut in anexa care face

parte din prezenta dispozilie.
Art.3. Modul de solu{ionare a cererilor se transmite titularilor ajutoarelor pentru

incllzirea locuinfei prin gija compartimentului de asistenfd qi protecfie social6.

Art.4. Titularii prevlzufi in anexa la prezenta dispozilie au obligafia de a aduce la

cunoqtinfa primarului orice modificare interveniti in componenta familiei gi a veniturilor

realizate sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data modificdrii.
Art.5. Data plifii ajutorului pentru incdlzirea locuinfei qi modalitatea de platl a

acestuia se stabilesc, dupd cum urrneazd: 3 zile lucrdtoare de la data ridicdrii sumei din

trezorerie.

Art.6.Prezentadispozilie poate fi contestat6 potrivit prevederilor Legii contenciosului

administrati v nr. 5 5 4 12A04, cu modificirile gi completirile ulterioare.

Art.7. Secretarul comunei va comunica prezenta instituliilor, autoritIfilor gi
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