RO[/ANIA
]UDETUL NEAI\{T

PRrN/ARUL COMUN El TASCA

DlsPozlTlA
nr 100dn20.'11.2020
privind aprcbatea ajulorului pentru incidlzirea locuinleicu lemne pentru pe oada se2onuluirece
noiemb e 2020 37 madie 2021

1

Analizand temeiurileluridi(e, respectiv:

Ordonanla de UrgenlE a Guvernului nr'7012011, privind mEsurile de proteclie
socialS in perioada sezonului rece, aprobatE prin Lelea fi'92/2o12, cu modific6rile ti
comPletSrile ulterioare;

a) art.

.

11

din

lit

Normele metodolotice de aPlicare a Prevederilor Ordonanlei de
urte'i!6 a Guvernului nr' 7ol2011 privind mSsurlle de profec[ie socialS in perioada sezonului
g2O/2O11, <u modificdrile si completSrile
rece, aprobate prin Hot6rarea Guvernului nr

b) art.6.

alin.(2),

,,C'

din

ulterioare;.

c)art.94dinoUGnr114/2olSprivindlnsti(uireaunorm;suriindomeniulinvestlliilorpublice
li a unor mAsuri fiscal_bugetare, modificarea 9i completare a unor acle normative ti
prorogarea unor termene;

d)

an.154. an.l55, alin.(1),
administrativ;

lit

,,d', alin.(54),

lit,,a"5i lit,,c'dinOUGrr'57/2019 privind Codul

Tinand cont de:

a)

a) cererea si declara[ia pe proPria r;spundere pentru acordarea aiutorului pentru
incElzirealocuinleiculemne,asolicitantului,precumgicelelaltedocumenteiustificative
existente la dosari

-

b) referatul de specialltate nr 741112011 2020 intocmit de doamna Corijes'u Nina
Cezarina,consilierincadrulcompartimentulurasisten[asocialS,dinaparatuldespecialitate
alPrimarului;

Luand act de:

a)

Hot5rerea Consiliului Local TaSca nr-85 din 15 noiembrie 2020, privind aProbarea unor
sume pentru acordarea ajutoarelor de incAlzire a locuin[ei, in perioada 1 noiembrie 2020_ 31
martie 2021;

in temeiulprevederilor art 196alin (1)lit b)din Ordonanla de urten[5 a Guvernului nr'5712019
pnvind Codul administrativ, cu modific;rile ti compleErile ullerioare'
PRII\,4ARUL COMUNEI TA$CA
emite urm;toarea disPozilie:

Art.l

Se stabileSte dreptul la ajutorul lunar pentru incdlzirea locuinlei cu lemne'cErbuni'

combustibili petrolieri, familiilor si persoanelor singure, altele decAt cele beneficiare de ajuto
social stabilit in conditiile Legii fi.416/2001, cu modiflcErile $i complet5rile ulterioare, prezentate
in anexa la prezenta dispozrie, pentru perioada sezonului rece,1 noiembrie 2020 - 31 martie 2021.

Art.2 Cuantumul ajutorului acordat in funclie de venitul net mediu lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure este prevezut in anexa la prezenta dispozifie.

\

Art.3 Prezenta dispozilie poate fi contestata in termen de 30 zile de la data comunicarii, potrivit
prevederilor Letii contenciosului administrativ N.554/2004.

Art.4 in cazul in care sunteii nemullumit, dispozilia poate fi atacatA la Tribunalul Neaml,
potrivit prevederilor LeSii contenciosului admrnistrativ nr. 554/2004.
Art.s Secretarul general al comuneiTatca va comunica prezenta drspoziiie, companimentului
AslstenlS socia15, in vederea aducerli la cunostinlS persoanelor nominalizate in anexa la prezen(a

dispozitie Si AIPIS Neaml, Compartimentului Relalii cu Publrculin vederea aducerii la cunottinF
publlc5, lnstitutiei Prefectului judelul Neaml, Tn vederea veriflc5rii pentru legalitate 9i tuturor
institu[iilor ti persoanele interesate, in termenul legal in vi8oare,

Art.6

La data

intr;riiin

vi8oare a prezentei dispozilil, se abrog; orlce alte prevederl contrare.

LCO

CONTRAsEMNEAZA PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COI\,1UNE ASCA

.

PROCEDURI ADI\,{INISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare emiterii Dispoiiliei primarului nr. 100 / 20.11.2020
Nr

cn

OPERAIIUNIEFECTUATE

Data

1

2

0
1

Semnarea dispozrliei

2

Conunicarea cAtre pre[ectul judelulu

3

Aducerea la cunogtint; publicS
Devine obligator e

s produce efe(te juridice incepand cu

2011 2020

\

