
ROMANIA
JUDETUL VALCEA

PRIMARIA DICULESTI
PRIMAR

DISPOZITIA
Nr.2l7 din28.ll.2017

privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
combustibili petrolieri,.familiilor si persoanelor singure beneficiare de ajutor social pentru

r soZooul rece noiembrie 2017- martie 2018

CUPAREANU ARMAND COSTINEL- PRIMARUL COMUNEI DICULESTI,
JUDETUL VALCEA

Avdnd in vedere referatul compartimentului de asistenta sociald din cadrul Primdriei
Diculesti, inregistrat lanr.3367 din 28.11.207 prin care ne propune solulionarea cererilor unui
numar de 42 familii beneficiare de ajutor social de acordare a ajutorului pentru incalzirea
locuintei in sezonul rece noiemb ie 2017 -martie 20 I 8 ;

In conformitate cu prevederile art.ll, alin.(2) si art.25 ale Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr.70l20ll privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a
unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice,coroborate cu art.23 din Hotararea
Guvernului rv.920l20ll,ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG
nr.70/2011;

in temeiul art. 68 alin(l) din Legea nr.21512001- Legea administraliei publice locale -
republicatd cu modificarile ulterioare, emite urmdtoarea :

DISPOZITIE:

Art.1. - Se stabileste, incepand cu data de 01.1 1.2017 , pentru perioada noiembrie
2017- martie 2018, dreptul la ajutor pentru incalzirea locuintei unui numar de 42 familii sau
persoane singure, cuantumul pentru fiecare beneficiar fiind prevazut in anexa care face parte
din prezenta dispozitie.

Art.2. - Titularii prevazuti in anexa laprezenta dispozitie au obligatia de a duce la
cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor
rcalizate sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile dela data modificarii.

Art.3. -Data platii ajutorului pentru incalizirea locuintei se stabileste pana la data de
15.12.2017.

Art.4.- Prevederile prezentei dispozilii se vor comunica :

- Institufiei Prefectului judelului VALCER;
- A.J.P.I.S. Valcea;
- Persoanelorprevazute in anexa, beneficiare de ajutor social;

D ata astdzi,28 . I I .20 | 7,P rimdria Diculesti

PRIMAR, Avizat pentru legalitate,
SECRETAR.
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CUPAREA COSTINEL


