
ROMANIA
ruDETUL PRAHOVA
COMTINA GORNET-CRICOV
PRIMAR

DrsPozrTrA
privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,

c ombus t ib i I i pe trol i er i, famil i il or s i pe r s oanel or s in gure
care au depus cerere in perioada 20 DECEMBRTE 2020 - 20 IANUARTE 2021

Primarul com. Gornet-Cricov, jud. prahova;

-avand in vedere prevederile OUG nr. 70/2}ll privind masurile de protectie sociala in perioada sezonuluirece, cu modificarile si completarile ulterioare;

- ln baza prevederilor art' 6 din HG nr. g2o/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare aprevederilor ordonantei de urgenta a Guv.ernului.nr.iotzotl privind masurile de protectie sociala in perioada
sezonului rece cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196 alin. (1) , lit. b) coroborat cu art.l97 alin (1) si (4) si art 199 alin (1) din OUG
57 /2019 privind Codul administrativ.

Art' l. Se.constata ca in Registrul special de inregistrare a cererilor depuse pentru acordarea ajutorului
privind incalzirea locuintei a fost inscrii in peiioaa a ZO oOZn*tnruo 2020 - 20 IANaARIE 2021I cerere.

Art.2. Se stabileste dreptul la ajutor pentru incalzirea locuintei pentru aceasta familie, cuantumul
pentru acest beneficiar fiind prevazut in anexa care face parte integranta din piezentadispozitie.

Art' 3' Titularii prevazuti in anexa la prezenta dispozitie au obligatia de a aduce la cunostinta
primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a venituril or realizatesau cu privire la domiciliu,
in termen de 5 zile de la data modificarii. -- r- -'
t Art' 4. Impotriva prezentei dispozitii se poate depune, in termen de 30 de zile de la comunicare,
plangere prealabila la primarul comunei Gornet-Cricov

Art.5 -Cu d}ger.ea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza compartimentul
financiar - contabil si compartimentul asisienta sociala;

Art'6 - Cu difuzareaprezentei dispozitii persoanelor si institutiilor interesate se insarcineaza
secretarul comunei.
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