
ROMANIA
JUDETUI, ALBA
ORA$UL OCNA MURE$
PRIMAR

DISPOZITIA NR. 3li
privind stabilirea ajutorului de incdlzire a locuinlei cu lemne pentru beneficiarii legii4l6l200l

actuahzatd

PRIMARUL ORA$ULUI OCNA MURE$, SILVIU VINTELER;
Avffn4 in vedere lista inregistratd sub nr.13937117.09.2020 cu beneficiarii de ajutor social care

utilizeazdpentru incalzirealocuinlei lemne in sezonul rece 01 noiembrie 2020 - 31 martie 2021;
-referatul nr.14585/30.09.2020 inaintat de cltre SPAS Ocna Mureq.
Luf,nd in considerare Legea w. 41612001 privind venitul minim garunat, actualizatd H.G.nr.

5012011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 41612001, privind venitul
minim garantat actualizatd,, O.U.G nr. 7012011, privind mdsurile de protectie sociali in perioada

sezonului rece, precum qi art. 23 din H.G nr. g2)l2}l1 pentru aprobarea Normelbr metodologice de

aplicare a prevederilor O.U.G. nr.7012011 privind mdsurile de proteclie sociald in perioada sezonului
rece,actualizatd qi Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale actualizatd'.

In temeiul art.l96 alin(l) lit b) din OUG 5712019 privind Codul Administrativ , actualizat .

DISPUNE:

Art.l Se stabileste dreptul la ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri,
pentruperioada sezonului rece 01 noiembrie 2020 - 31 martie 2021 , in cuantum de290 lei /persoand
sau familie, beneficiare de ajutor social, persoanele inscrise in tabelul anexd care fac parte integralE din
prezenta dispozilie.

Art,2.Plata ajutorului prevanrtla art I se efectueazd o singura datd pentru toatd perioada sezonului
rece 01 noiembrie 2020- 31 martie 2021 .

Art.3. Dacd in perioada sezonului rece inceteazd dreptul la ajutor social, incep6nd cu luna urm6toare
inceteaza qi dreptul la ajutor pentru irrcdlzirea locuinfei cu combustibili solizi sau petrolieri, iar sumele

acordate necuvenit cu acest titlu, corespunz[tor perioadei rdmase, se recupereazdin condi]iile legii.

Art.A, Impotriva prezentei dispozi{ii persoana interesatd poate inainta pldngere la instanta
contencios adrninistrativ competentd, respectiv la Tribunalul Alba, in condiliile Legii nr.554 din
dec embri e 20 0 4 priv ind c o ntencio sul admini strativ, actualizatd.

Art.S. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se imputernicegte Serviciul Public de Asistenld
Social[ qi Direc{ia Economicd din cadrul Primdriei orasului Ocna Mures .

Prczenta dispozitrie se va comunica, la urmdtorii:
-Institufia Prefectului - judelul ALBA;
- Serviciul Public de Asistentd Sociald;
- persoanelor inscrise in anex6. Ocna Mure $ La__b o.4__z-o z--_
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