
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
DISPOZITIA  Nr. 123 

Din 29 NOIEMBRIE 2019 
                 

privind  incetarea  ajutorului  de incalzire a locuintei cu lemne,carbuni.combustibili 
petrolieri pe perioada sezonului rece 1 noiembrie 2019- 31 martie 2020 pentru  
familia beneficiara de ajutor social a d-ei GUDEA MIHAELA cu  domiciliul  in 

localitatea  TREZNEA ,nr. 51,Comuna  Treznea, jud. Salaj 
 

                                        PRIMARUL   COMUNEI   TREZNEA 
    Avand  in  vedere: 
              -  Referatul  nr.218 din 28.11.2019  prin  care se  propune  incetarea  
ajutorului  de incalzire acordat  familiei d-ei GUDEA MIHAELA cu  domiciliul  in 
localitatea Treznea, nr.51,comuna Treznea, judetul Salaj cu CNP 2810920311755. 
             - art. 25 alin  (6) din  OUG NR. 70/ 2011 privind masurile pe protectie sociala 
in perioada sezonului rece . 
              - prevederile  art.155 alin (1)lit. d,alin.(5)  lit.a  din  OUG  nr.  57/2019  
privind  Codul  Administrativ; 
            In temeiul art  196. alin (1)  lit. b.  din  OUG  nr. 57/2019 privind  Codul  
Administrativ. 
                                                             DISPUNE: 
            Art. 1.  Incepand  cu  data  de 01.11.2019  incetarea  dreptului la ajutor de 
incalzire pentru familia beneficiara de ajutor social reprezentata de d-na GUDEA 
MIHAELA  cu  domiciliul  in  localitatea  Treznea,nr.51 ,comuna  Treznea, judetul  
Salaj  in  cuantum  de 58 lei potrivit prevederilor Legii 416/2001 . 
            Motivul  incetarii: Dreptul la ajutor de incalzire pentru familia beneficiara de 
ajutor social reprezentata de d-na GUDEA MIHAELA ,v-a inceta deoarece venitul 
familiei s-a majorat . 
            Art. 2. Persoana  nemultumita  se  poate  adresa  impotriva  prezentului  act  
administrativ  Tribunalului  Salaj, in conformitate  cu  prevederile  Legii  nr. 544/2004  
privind  contenciosul  administrativ  cu   modificarile  si completarile  ulterioare. 
            Art. 3. Cu  ducere  la  indeplinire  a prezentei dispozitii  se  incredinteaza  
referentul cu probleme sociale  si  contabil. 
             Art. 4  Comunicarea  cu persoanele in cauza  se face  in termen de 15  zile  
de  la emitere ; 
            Art. 5. Prezenta  dispozitie  se  comunica  cu; 
                     -  Institutia  Prefectului  - judetul  Salaj; 
                     -  Agentia  pentru  Prestatii  Sociale  Salaj; 
                     -  Dosar   dispozitii; 
                    - www.primariatreznea.ro 
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