
ROMANIA

JUDETUL COVASNA
PRIMARIA BIXAD

PRIMAR

Dr sPozITrA NR. 113 I 2020

Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incilzirea locuinfei cu lemne, cirbuni, combustibili
petrolieri pentru familiile qi persoanele singure, altele decAt cele beneficiare de ajutor social in

condiliile Legii nr. 41612001., privind venitul minim garantat

Primarul Comunei Bixad, judelul Covasna.
AnalizAnd cererea gi declaralia pe propria rdspundere, depusd de d-na Szilaghi Aurelia pentru

acordarea ajutorului pentru incilzirea locuinlei cu lemne, cdrbuni, combustibili petrolieri pentru
familiile gi persoanele singure, altele decAt cele beneficiare de ajutor social stabilit in condiliile Legii nr.
41612007 privind venitul minim garantat, respectiv Referatul Compartimentului autoritate tutelard gi
asisten!i sociald nr, 2452117 .12.2020;

LuAnd in considerare prevederile:
-art. 11 alin.(1), art.74 9iart. 17dinO.U.G.m.7012011,privindmdsuriledeprotecfiesocialdin

perioada sezonului rece, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
- H.G. nr.9201201,1, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O,U.G.

nr. 7012017 privind mdsurile de proteclie sociald in perioada sezonului rece, cu modificdrile gi
complterdrile ulterioare;

inbazaart. 155 alin. (1) Iit. e), art.796 alin. (1) lit. b) giin temeiul art.197 alin. (1) art. 19Balin. (1)-
(2) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

DISPUNE:

Art. 1. Se stabileste dreptul la ajutorul pentru incilzirea locuinlei cu lemne, cdrbuni, combustibili
petrolieri pentru d-na Szilaghi Aurelia cu CNP tomiciliatd in comuna
judelul Covasna, in cuantum de 136lei.

Art. 2. (1) Familia d-nei Szilaghi Aurelia beneficiazd de ajutorul pentru incdlzirea locuinlei pe
perioada 1 decembrie 2020 - 31 martie 2021.

(z) plata ajutorului pentru incilzirea locuinlei se va efectua la caseria Primdriei Bixad.
Art.3. Prezenta dispozilie se comunicH titularei, in termen de 5 zile de la data emiterii.
Art. 4. Dispozilia se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.

55412004, cu modificirile gi completdrile ulterioare.
Art. 5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozilii se insdrcine azd d-na SzScs Emese referent

in cadrul Compartimentului autoritate tutelari gi asistenli sociald.

Comuna Bixad, la data de 21 decembrie 2020

Primar,
Biics M6rton Csaba

Contrasemneazd,

Secretar general al comunei Bixad
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