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DISPOZITIE
privind acordarea dreptului la ajutor pentru incllzirea locuinfei cu lemne,
in perioada sezonului rece, pentru familiite $i persoanele singure beneficiare ale Legii nr.4161200l
Primarul comunei C[scioarele, judeful C6l5raqi,
Avdnd in vedere:
- lista cu beneficiarii de ajutor social stabilit in conditiile Legii nr.41612001, cu modificlrile 9i
completdrile ulterioare precum qi referatul d-nei Borfea Stefania inregistrat cu nr.3267125.09.2011, prin
care propune acordarea ajutorului de inc[lzire pentru beneficiarii de ajutor social;
-prevederile art.1l, alin.(2), art.25, art. 26, alin.(3) din OUG nr.7012011 privind misurile de
protectie social6 in perioada sezonului rece, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare;
-prevederile art.23 din H.G.nr.920121.09.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenld nr.70120L1 privind mdsurile de protectie social5 in
perioada sezonului rece, cu modificdrile qi completdrile ulterioare ;
In temeiul art.68, alin.(l) din Legea administrafiei publice locale nr.21512001, republicatd, cu
modific[rile qi completlrile ulterioare,

DISPUN:

Art.l -

Se acord[ dreptul la ajutor pentru incdlzirea locuin{ei cu lemne, pentru familiile qi
persoanele singure benef,rciare ale ajutorului social stablit in condi{iile legii nr.41612001, cu
modificirile gi completlrile ulterioare, in cuantum de 58 lei lunar ( in cuantum total de 290lei), pentru
perioada sezonului rece, noiembrie 2017 - martie 2018, persoanelor nominalizate in tabelul Anex6, care
face parte integrantS din prezenta dispozi{ie.

Art.2 - Plata ajutorului pentru incdlzirea locuintei cu lemne, pentru familiile gi persoanele singure
beneficiare prevdzute in tabelul Anex6 se va efectua o singur[ dat[, pe data de 3loctombrie 2077, pentru
toatl perioada sezonului rece, prin casieria Prim6riei comunei C[scioarele.
Art.3 -Prezenta dispozilie va fi dus6la indeplinire de compartimentul contabilitate-impozite qi taxe.
Art.4 - Secretarul comunei Cdscioarele gi referentul cu atribulii de asisten!5 sociali vor comunica
prezenta dispozitie autorit[1ilor, institu{iilor qi persoanelor interesate.
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