
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Compartiment  ALOCATII SI 
SERVICII SOCIALE înregistrat sub nr. 249/31.01.2010;

          În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 1) lit.  e), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        D I S P U N:

privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibil solid 
către beneficiarii de ajutor social

DISPOZIȚIE

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          In conformitate  cu  prevederile Ordonantei  de Urgenta  a Guvernului  
nr.70/2011 privind  masurile de Protectie  Sociala  in perioda  sezonului  rece 
modificata prin OG nr 27/2013 , prin Legea nr 187/2012 si Legea nr 296/2012  si a 
Normelor  metodologice

          Constatănd că,  pentru luna ianuarie si februarie 2020 se află în plată un nr. de 
2 dosare de ajutor social;

    Se aprobă plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibil solid  către 
următorii beneficiari de ajutor social:
1.Gafincu Elena, CNP 2550822XXXXXX  domiciliat în  Cherestur nr.152,
2.Hotopila Raveica, CNP 2690305XXXXXX domiciliată în Beba veche nr. 239.

Articolul 1:

    Cuantumul total al ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibil solid este de 
174 lei pentru pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 martie 2020 pentru fiecare beneficiar 
de ajutor social.

Articolul 2:

    Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Contabilitatii UAT Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Persoanelor in cauza.

Articolul 3:

Primar,
Ioan Bohancanu, 

                   Contrasemneaza,          
                   Sorin Giuroescu
                   Secretar General al comunei Beba Veche

Beba Veche la data de 31.01.2020
Nr.4
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Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)    art. 240 alin. (1): Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... în 
exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.;
2)    art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 zile 
lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)    art. 197 alin. (4): ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
4)    art. 199 alin. (1): Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
5)    art. 198 alin. (1):... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
6)    art. 199 alin. (2): ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 
adresează.


