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Privind incetarea ajutorului pentru incdlzirealocuinlei
Hop6rtean Mihai Gheorghe

ct

gaze naturale pentru

PRIMARUL ORA$ULUI OCNA MURE$, SIVIU VINIELER;
Analizffnd cererea si declaratia pe proprie rlspundere: pentru acordarea ajutorului
pentru incdlzirealocuintei ar gaze naturale, inregistrat6 sub nr.60 din 15.1 1.2019;
- declaralia nr.1650 din 04.02.2020 prin care d-nul Hop6rtean Mihai Gheorghe renunfd la
aj utorul pentru itcdlzirea locuinlei clr gaze naturale;
-referatul nr.I65I din04.02.2020 inaintat incauzd,de SPAS Ocna Mureg.
Avflnd in vedere: prevederile : O.U.G nr.7012011 privind mdsurile de protectie sociall in
perioada sezonului rece,actualizatd" preaxn si H.G nr. 92012011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr.7012011 privind mdsurile de protectie sociala in
perioada sezonului rece, actual izatd;
In temeiul : art 68 alin.l Legeam.2l5 din23 aprilie 2001 privind administralia public[
loca16, republicatd, cu modific6rile qi completdrile ulterioare;
DISPUNE

Art.l-

incep6nd cu luna martie 2020 , inceteazd acordarea ajutorului pentru incdlzirea
gaze naturale in cuantum de 35 lei/luni pentru d-nul Hopdrtean Mihai Gheorghe ,
domiciliat/E in oragul ocna Mureg, str./sat. Memorandumului nr.36 ,jud. Alba.
Motivul /motivele incetdrii dreptului de a beneficia de plata ajutorului pentru incdlzfuea
locuintei ar g?ze naturale este: renunf d,pebazdde declarafie pe propria rlspundere.
Art.2- impotriva prezentei dispozilii persoana inteiesata poate inainta pldngere la instanfa de
contencios administrativ competentd, respectiv la Tribunalul Alba in condiliile art.l p-ctele l,si 2,
art.7,10,11,si l2din Legea nr.554 din 02 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare.
Art.3- Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozilii se imputernicegte Serviciul Public de
AsistenJd Sociali aflat in subordinea Consiliului Local al oraqului Ocna Mureg;
P rczenta dispozilie se va comun ica, la urmdtorii :
- Institulia prefectului - judelul ALBA;
- S.P.A.S. Ocna-MureE;
- persoanei in cauzd,
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