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ROMÂNIA 
JUDE ULăS LAJ 
COMUNAăBOCŞA       Avizat pt.legalitate 
PRIMAR        Secretarul comunei 
 

 

 

 

          DăIăSăPăOăZăIă ăIăAăăNr.ă8 
             din  21  ianuarie 2015 

Privindăstabilireaădreptuluiălaăajutorulăpentruăînc lzireaălocuin eiăcuălemne, 
c rbuni,ăcombustibiliăpetrolieri,ăfamiliilorăşiăăpersoanelorăsingure, 

care au depus cerere în luna ianuarie anul 2015  
 
 

PrimarulăcomuneiăBocşa 
Având in vedere: 

- referatul Compartimentul de prestaţii şi servicii sociale nr. 172/21.01.2015 întocmit de 

inspectorul social ca urmare a analizării fiecărei cereri însoţită de declaraţia pe propria 
răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, depusă de titularul familiei sau 
de persoana singură, înregistrată în Registrul special la  nr. 52; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în 
perioada sezonului rece şi ale HG nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie 
socială în perioada sezonului rece;  

- dispoziţiile art. 63 al.1 lit.d, coroborat cu art. 63 al.5 lit.c din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 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 constată că în registrul special de înregistrare a cererilor depuse pentru acordarea 
ajutorului privind încălzirea locuinţei au fost înscrise în luna ianuarie, anul 2015, un număr de 1 

cerere. 

Art.2. Se stabileşte, începând cu data de 1 ianuarie 2015, pentru perioada 01.01.2015 – 

31.03.2015, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei unui număr de 1 familie sau persoane 

singure, cuantumul pentru fiecare beneficiar fiind prevăzut în anexa care face parte din prezenta 
dispoziţie. 

Art.3. Modul de soluţionare a cererilor se transmite titularilor ajutoarelor pentru încălzirea 
locuinţei prin grija compartimentul de prestaţii şi servicii sociale din aparatul de specialitate al 

primarului. 

Art.4. Titularii prevăzuţi în anexa la prezenta dispoziţie au obligaţia de a aduce la cunoştinţa 
primarului orice modificare intervenită în comportamentul familiei şi a veniturilor realizate sau cu 

privire la domiciliu, în termen de 5 zile de la data modificării. 
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Art.5. Data plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi modalităţiile de plată a acestuia se 
stabilesc după cum urmează: 

- data plăţii este ultima zi de miercuri a lunilor ianuarie – martie 2015; 

- modalitatea de plată: titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei se va legitima la casieria 
Primăriei comunei Bocşa şi va ridica dreptul în numerar, pe bază de semnătură.   
Art.6. (1) Împotriva prezentei dispoziţii se poate depune, în termen de 30 de zile de la 

comunicare, plângere prealabilă la primarul comunei Bocşa. 
(2) Persoana nemulţumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată primarului 

comunei Bocşa poate ataca prezenta dispoziţie la Tribunalului Sălaj, în condiţiile Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Art.7. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj; 
- Familiei sau persoanei singure în cauză; 
- Compartimentul social şi cel de contabilitate din primărie; 
- Dosar dispoziţii. 

 

 
 
               P R I M A R,    
         Ioan Barou  


