
ROMANIA
IUDETUI, COVASNA
PRIMARIA BIXAD

PRIMAIT

DTSPoZITIA NIr. 97 t2020
privind stabilirea dreptului de aiutor pentru incilzirea locuinfqi,

pentru beneficiarii de ajutor social

Primarul Comunei Bixad, judelul Covasna.
AnalizAnd Referatul Compartimentului autoritate tutelari gi asistenld sociald nr.

2734129.10'2020 privind ProPunerea de stabilire a dreptului de ajutor pentru incilzirea locuinfei,
pentru beneficiarii de ajutor social.

LuAnd in considerare prevederile:
- art. 11 alin. (2) gi art, 25 din O.U.G. nr. Z0l2O17 privincl rnisurile cle protecfie sociali in

perioada sez,onului rece, cu modificdrile gi comphtdrile r-rlterioare;
- I{.G. nr. 92012011 pentru aprobarea Normelor metodologice cle aplicare a prevederilor

Ordonanlei de urgen!6 a Guvernului nr. Tol2oTl privincl rndstuile de proteclie sociald in perioada
sezonului rece, cll modificdrile gi completlrile ulterioare;

inbazaart. 155 alin. (1) lit. e), art. 196 alin. (1) lit, b) giin temeitrl art.197 atin. (1) art. 19Balin,
(1)-(2)gi art. 199 dirr Ordonanfa de urgenld nr.5712019 privind Cocltrl administrativ, cu modificdrile qi
cornpletdrilc r-r lteri oare.

DISPUNE:

Art. 1. Se aprobd dreptul Ia ajutorul pentru incdlzirea locuinfei cu combustibili solizi pentru
perioada 1 noiembrie 2020 - 31 martie 2021, pentru beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr,
47612001- prrevdzuli in anexd, care face parte integrantd clin prezenta clispozilie.

Art. 2. Nivelul ajutorului pentru incdlzirea locuinlei, pe perioarla sezonului rece 1 noielrbrie
2020 - 31 rnartie 2021, este de 58 lei lunar.

Art. 3. Plata ajutorului pentru incdlzirea locuinlei se va efectua integral, pentru sezonul rece 1
noiembrie 2020 - 31 martie 2021,|a caseria primdriei Comunei Bixacl.

Art. 4. Dispozifia se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului acLninistrativ nr.
55412004, cu rnodificdrile gi completdrile ulterioare.

Art' 5. Cu adttcerea la indeplinire a prezerrtei ciispozilii se irrsircineazd referentul sociaJ gi
contabila din cadrurl aparatuh,ri de specialitate al prirnarului comunei iJixaci,

Bixad, la data de 29 octombrie 20ZO

Contrnsemneazd,

Secretnr genernl nl comt mci Bixnd
Post ancnnt

Primar,
Bdcs Mdrton Csaba



ANEXA LA DISPOZTTIA
DV

NR. ....Y.f,...t2020

TABEL NOMINAL

cu persoanele beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 41612001, privind venitul minim garantat,
care beneficiazd de ajutor pentru incdlzirea locuin[ei cu combustibili solizi, lefnne

PE PERIOADA SEZONULUI RECE 1 NOIEMBRIE2O2O- 31 MARTIE2O2l

intocmit
Sz6cs Emese

Nr. Numele Prenumele CNP Domiciliu 58lei x5luni

1 BEDO PIROSKA Bixad nr. 290

2 ILIA GEZA Bixad nr. 290

3 ILIA MARIANA Bixad nr 290

4 JORDAN TUNDE Bixad nr 290

5 MAJLAT OLGA Bixad nr. 290

6 NAGY SAROLTA MAGDOLNA Bixad nr. 290

+


