ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA ICOANA

DISPOZITIE
Referitor la:
Acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinței pe perioada sezonului rece
1 noiembrie 2021-31 martie 2022 familiilor beneficiare de ajutor social
-Avand in vedere referatul cu nr.192/13.09.2021 privind propunerea de acordarea ajutorului pentru
încalzirea locuintei pentru persoanele beneficiare de ajutor social,
Tinand seama de prevederile:
- Art. 11, alin (2) si art 25 din OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada
sezonului rece, completata si modificata prin OG nr.27/2013,
- Art. 33^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii
fortei de munca, cu modificările si completările ulterioare,
În temeiul art.196, alin.(1), lit.b), art.155, alin. (1), lit.c), d), alin. (4),lit. a), alin.5, lit. a),c), art.129, alin. (7),
lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

PRIMARUL COMUNEI ICOANA OLT
DISPUNE:

Art 1. Se acordă ajutor pentru încălzirea locuinței pentru perioada sezonului rece 01 noiembrie 202131 martie 2022 in suma de 58 lei/ luna/familie /persoana singura, total 290 lei /familie/persoana singura
pentru un numar de 22 familii/persoane singure, beneficiare de ajutor social prevazute in anexa care face
parte integranta din prezenta dispozitie,
Art 2. Suma totala ce se acorda drept ajutor incalzire pentru cele 22 familii/ persoane singure, pentru sezonul
rece 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 este de 6380 lei, conform anexei care face parte integranta din
prezenta dispozitie.
Art 3. În termen de 30 de zile de la comunicare, prezenta dispoziție poate fi atacată, conform Legii nr.
554/2004 la Tribunalul Olt de catre beneficiarul de ajutor social in cazul in care se consideră nîndreptațit.
Art 4 Prezenta dispoziție se comunică:
- titularului ajutorului social,
- Institutiei Prefectului- Județul Olt,
- compartimentului asistență socială,
- compartimentului contabilitate.
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