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DISPOZITIE
Privind MODIFICAREA cuantumuiui ajutorului pentru incdlzirea locuinlei cu combustibili solizi

sau peholieri, pentru numitului Tcaciu Constantin din mun. Rdddu{i,

conform OUG Nr . 7ol201l privind mlswile de proteclie sociali in perioada sezonului rece,

modificatd gi completatd de OG. Nr. 2712013

Primarul Municipiului Rddaufi, prin viceprimar Maerean Epifanie-Tiberiu, conform
Ordinului Prefecnld nr. 233/79.09.2014 ;

AnalizAnd referatul doamnei Levilchi Ana-Maria, asistent social in cadrul Direcliei de

Asistenld Sociald Rdddufi, inregistrat la numdrul 304 din data de 28.01.2015, prin carc aratd

urmatoarele:
- Tcaciu Constantin din mun. RAdduli, . a depus Cerere qi declarafie

pe proprie rdspundere pentru modificmea cuantumului ajutorul pentru incdlzirea locuinlei cu

combustibili solizi sau peholieri conform prevederilor O.U.G.7012011,, incepAnd cu luna ianuarie

2015;
Avind in vedere prevederile art. 19, alin. (3) si (4) din Ordonanla de Urgenta Nr. 7012011

privind mdsurile de proteclie social[ in perioada sezonului rece, modilicatd qi completatd de OG. Nr.'

2712013, precum qi HotArarea Guvemului nr. "178/2013, privind Normele metodologice de aplicare a

OUG 7012011, aprobate prin Hotdr6rea Guvemului w.92012011 ;

in temeiul art. 63 a1in.(1), lit. ,,d"gi ale art.68, alin (1) qi art.57, alin. (2) dir Legea nr.

21512001, pivnd adminishalia publicd locald cu modificirile gi completdrile ulterioare:

DISPUNE:

Art.l. Se modificd cuantumul ajutorulului pentru ?ncilzirea locuinlei cu combustibili solizi
sau petrolieri, de la 34 lei la 16 leVlunar incepdnd cu luna ianuarie 2015, numitului Tcaciu
Constantin, , din mun. Radduli, conform O.U.G.
Nr.70l2011 - privind mdsuriie de proteclie sociald in perioada sezonului rece, modificatd gi

completatd de OG. Nr. 2712013. Cuantumul fiind previzut gi in situalia cettralizatoare care face

parte integrantd din prezenta dispozi!ie;
Art.2. Ptezenta dispoziJie poate fi

admini strativ nr. 554/2004.
Art.3. ia de Asistenld SocialS

Rddduli, va (e prevederile prezentei dispozilii.

Rddduli la 3O.Al ru/5

atacatd potrivit prevederilor Legii contenciosului,

din subordinea Consiliului Local al Municipiului

Avizat pentru legalitate
SECRETARMUNICIPru,

Nr. 5+


