
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ Avizat ptr. legalitate
COMUNA BOCŞA       SECRETAR
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A NR.   33
       din 26 februarie 2015
cu  privire la stabilirea dreptului de ajutor pentr u încălzirea locuinţei 

Primarul comunei Bocşa, 
Având în vedere:

- referatul nr. 597 din 23.02.2015  a referentului pentru asistenţă socială prin
care  se  propune  stabilirea  dreptului  la  ajutor  pentru  încălzirea  locuinţei  şi  cuantumul
acestuia pentru un număr de 2 familii  beneficiare de ajutor social, pe perioada sezonului
rece (februarie- martie 2015),

-  prevederile art.  63 al.1 lit.d,  coroborat  cu art. 63 al.5 lit.c  din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile art. 11 alin. (2) şi art.25 alin. (1), (2) şi (3) din OUG nr.70/2011
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;

 În  temeiul  art.68  (1)  şi  115  (1)  lit.  a  din  Legea  nr.215/2001  privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:
Art.1.  –  Se  stabileşte  dreptul  la  ajutor  pentru  încălzirea  locuinţei  cu

combustibili solizi sau lichizi şi cuantumul acestuia pentru un număr de 2 familii beneficiare
de ajutor social, pe perioada sezonului rece  (februarie- martie 2015), conform referatului şi
tabelului nominal anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2.  -  Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei se efectuează până la data
de 30 martie 2013 prin casieria unităţii.

Art.3.  -   Persoana  nemulţumită  se  poate  adresa  împotriva  prezentului  act
administrativ,  în   conformitate  cu  prevederile   Legii  nr.  554/2004  privind  contenciosul
administrativ.

Art.4 . -  Comunicarea la familiile în cauză se face în termen de 5 zile de la
data emiterii dispoziţiei.

Art.5 . - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează d-na
Bărnuţiu Maria – persoană desemnată cu aplicarea legii privind ajutorul social.

Art.6. -  Prezenta dispoziţie se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
- Familia sau persoana singură în cauză;
- Compartimentul social şi cel de contabilitate din primărie;
- Dosar Dispoziţii.

P R I M A R
 Barou Ioan


