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DtSpOZtJtA Nr.79

din 30 OCTOMBRTE 2020

privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne.carbuni.
combustibili petrolieri pentru sezonul rece 1 noiembrie 2o2o- 31 marrie 2021
persoanelor beneficiare a Legii nr.41612001
PRIMARUL COMUNEI TREZNEA
Avand in vedere :
-Hotararea nr.ss9l2017 de aplicare a normele meteodologice a prevederilor
ouG nr.7012011 privind masurire de protectie sociara in perioada sez6nurui '
rece,aprobata prin Hotararea Guvernului nr.g2Ol2O1 1 .
- ordonanta de urgenta
Guvernurui nr. 7012011, privind masurire de
protectie sociala in perioada sezonului rece, 1 noiemb rie 201231 martie 20'13.
- prevederire art.2s , arin. (1) - (s) din oUG nr.7012011, taberur nominar cu
beneficiarii de ajutor social care utilizeaza pentru incalzirea locuiniei lemne
, carbuni,
combustibili petrolieri pe baza documentatiei depuse la stabilirea ajutorului
sociar.
- ouc 5/2011 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea rocuintei
precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice,
cu modificarile si
completarile ulterioare ;
-prevederile art.155 alin(1) lit.d,alin(S) lit.a;
temeiur art 196, arin(1) rit.
din
5712019 privind codul
Administrativ;
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DISPUNE:

A1: 1. Acordarea ajutorurui runar pentru incarzirea rocuintei cu remne, carbuni,
.
combustibili petrolieri, titularilor prevazuti in anexa nr. 1, avand domiciliul/resedinta

in comuna Treznea.

Art.2.cuantumur runar a ajutorurui este de sB rei/runa pentru famiriire si
de ajutor social si se aplica pentru toata

persoanere singure beneficiare
perioada sezonului rece

Art.3.Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 zire de ra
la primarul unitatii administrativ teritoriale, iar in cazul in care sunteti
nemultumiti de solutionarea contestatiei, dispozitia poate fi atacata la Tribunalul
safaj,. potrivit Legii conteciosului administrativ nr. ss4l2oo1, cu modificarile
si
comunicare

completarile ulterioare.

Art. 4.. Prezenta dispozitie se comunica la:

- Institutia Prefectului Judetului Sdlaj;
- Agentia Judeteana pentru prestatii Sociale Salai
- Persoanelor in cauzd;
- Dosar dispozitii
- www.primariatreznea.ro
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