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ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORA$UL OCNA IvflJRE$
PRIMAR

DrsPozrTIA NR._Z{-

I al dispoziliei nr.668 din 12.12.2019, privind
pentu
susfinerea familiei gi acordarea ajutorului pentru incilzirea locuin{ei alr gar.e naturale
stabilirea alocafiei
pentru d-nul Moldovan Ludovic
Privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul art.

PRIMARUL ORA$ULUI OCNA MURE$, SILVru VINIELER:
Avffnd in vedere:
-cererea nr.lll/10.12.2019 a d-lui Moldovan Ludovic cu actele depuse la Serviciul Public de Asistenfa
Sociali pentru acordarea alocafiei pentru susfinerea familiei qi ancheta sociald efectuatii in data de
11.12.20t9;
-cererea nr 70 din 10.12.2019 pentru acordarea ajutorului pentru incdlzirea locuinfei cu gaz.e naturale.dispozilia nr.668 din 12.12.2019, privind stabilirea alocafiei pentu sus{inerea familiei gi acordarea ajutorului
pentru lncdlzirea locuinfei cu gaze naturale pentru d-nul Moldovan Ludovic
-referatulnt.760din20.01.2020inaintatincauzd,deSPAS.

VIzffnd: Legea 27712010 privind aloca{ia pentru sus{inerea familiei actualizatd gi HG nr.38/2011,
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010, aclutalizatil gi OUG
70/2011 privind m[surile de protec{ie sociali

in

aprobare^aNormelor metodologice de aplicare a OUG

perioada sezonului rece cu HG nr.920l20ll pentru

70l20ll

aatualiz,at5".

In temeiul art. 196 alin (1) lit b) din OUG 5712019 privind Codul administrativ.
DISPT]NE:

I

Art.l

indreptarea erorii materiale din cuprinsul art. al dispozifiei nr.668 din 12.12.2019, privind
stabilirea alocafiei pentu susfinerea familiei qi acordarea ajutorului pentru lncilzirea locuinfei cv gaze
naturale pentru d-nul Moldovan Ludovic , urmdnd ca art. I sd aibd urmltorul ouprins:

Art.

familiei in cuantum de 214
jud.
lei d-lui Moldovan Ludovic , domiciliat in Ocna Mureg, str.St[vilarului, nr. 3,
Alba." , nu cu anul 2019
cum din eroare a fost scris.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozifii se imputernicegte, Serviciul Public de Asistenfi
,,

f . incepdnd cu luna ianuarie 2020, se stabileqte aloca[ia pentru susfinerea

Social6 Ocna Mureq.
1!11[1[

Cu drept de contestatie la lnstan{a de Contencios Administrativ competenti potrivit

prevederilor Legii 5 5 4/2004.
Prezenta dispozitie se comunica:
- Instituliei Prefectului - jud. Alba;
- Serviciul Public de Asistenf[ Social[ Ocna Mureq;
- Agen{ia Judefean[ pentru Ph[i qi Inspecfie Social[ Alba;
- persoanei

in

?.@l

cauzL.

Ocna Mureq

la

2020

PRIMAR,
SLVIU VINTELER
CONTRASEMNEAZA
AL ORA$ULUI,
SECRETAR GENERAL
'\
slMIoN NIqUTSOR PANDOR
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