ROMANIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CENEI
-PRIMARD I S P O Z I Ţ I A NR. #

/2020

Din data de -Jh f ! privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru
incalzirea locuinţei cu lemne,cărbuni,combustibili petrolieri familiilor si persoanelor
singure care au depus cerere in luna octombrie anul 2020
Primarul comunei Cenei,judeţul Timiş;
Având in vedere Hotararea de Guvern NR.920/2011 pentru
Aprobarea Normelor Metodologice de aplicare prevederilor Ordonanţei de Urgenta a
Guvernului nr.70/2011 si Ordonanţa Guvernului 83/2013 -privind acordarea de ajutoare
pentru incalzirea locuinţei,precum si a unor facilitaţi populaţiei pentru plata energiei
termice privind masurile de protecţie sociala in perioada sezonului rece;
Analizând fiecare cerere insotita de declaraţia pe propria
răspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia depusa de titularul familiei
sau de persoana singura,inregistrata in Registrul special de la nr.l la nr.41;
In temeiul art. 196 alin. 1,litera b, din Ordonanţa de Urgenta
nr.57/2019-Codul administrativ;
DISPUN :
Art.l.Se constata ca in Registrul special de inregistrare a cereriilor depuse pentru
acordarea ajutorului privind incalzirea locuinţei au fost inscrise in luna octombrie
2020,un număr de 2 cereri.
Art.2. Se stabileşte,incepand cu 01 noiembrie 2020 pentru perioada 01.11. 202031.03.2021 dreptul la ajutor pentru incalzirea locuinţei unui nr.de 2 familii sau persoane
singure,cuantumul pentru fiecare beneficiar fiind prevăzut in anexa care face parte
integranta din prezenta dispoziţie..
Art.3. Modul de soluţionare a cererilor se transmite titularilor ajutoarelor pentru
incalzirea locuinţei prin grija serviciului public de asistenta sociala din aparatul de
specialitate al primarului.
Art.4.Titularii prevăzuţi in anexa la prezenta dispoziţie au obligaţia de a aduce la
cunoştinţa primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor
realizate sau cu privire la domiciliu,in termen de 5 zile de la data modificării.
Art.Ş.QHnpotriva prezentei dispoziţii se poate depune in termen de 30 de zile de la
comunicare,plângere prealabila la primarul comunei Cenei.
(2) Persoana nemulţumita de răspunsul primit la cererea prealabila
adersata primarului comunei Cenei poate ataca prezenta Dispoziţie la
Tribunalul Timiş in condiţiile Legii contenciosului administrative
nr.554/2004,cu modificările si completările ulterioare?.

Art.4. Prezenta Dispoziţie se comunica:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Persoanei in cauza.
-Agenţia Judeţeană pentru Plaţii si Prestaţii Sociale Timiş;
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