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DISPOZITIA Nr. 551/21.12.2017 

pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale 

Domnului/doamnei STOICA MITA 

Deacu Costica - Primarul localitatii Jijila, Judetul TULCEA, avand in vedere: 

- prevederile OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece;

- preyederile HG 778/2013 si HG 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea

a OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece; 

cererea si declaratia pe proprie raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 

locuintei cu gaze natural, insotita de toate actele doveditoare privind component familiei si 

veniturile acesteia, inregistrata cu nr. 43/18.12.2017 

prevederile Legii nr. 342/2015 privind aprobarea OUG 25/2015 pentru completarea art.8 din 

Legea nr. 416/2001 �i OUG nr. 93/2016 pentru reglemantarea unor masuri de simplificare a 

acordarii beneficiilor de asistenta sociala; 

In temeiul aii.63 si ati.68 din Legea nr.215/2001 privirid administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

DISPUNE: 

Art. 1 Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale in suma de 262 lei. lunar, 

domnului/doamnei STOICA MITA cu CNP 2580808361941. 

Art. 2. Dreptul se acorda pentru perioada sezonului rece 1 decembrie 2017 -31 martie 2018(4luni). 

Art. 3 Titularul este obligat sa comunice in scris primarului orice modificare survenita privind 

veniturile �i numarul membrilor familiei, in terme de 5 zile de la producerea acesteia, conform Att. 19 

alin.(l) din O.U.G. 70/2011. 

Art. 3 Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la primarul 

unitatii administrati v-teri toriale. 

Art. 4 Un exemplar al dispozitiei se va transmite solicitantului, un exemplar Institutiei Prefectului 

Judetului Tulcea si va fi facut public prin afisare la sediul primariei. 
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