
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Compartiment  ALOCATII SI 
SERVICII SOCIALE înregistrat sub nr. 2919/24.11.2020;

          În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 2) lit.  c), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        P R O P U N:

privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 48 / 24.11.2020

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          Având în vedere prevederile din  Hotărârea  Guvernului nr. 778/2013 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 
rece, cu modificările și completările ulterioare;

          Văzând cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru familiile şi 
persoanelor singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social depuse și 
înregistrate la compartimentiul de specialitate;

    Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri pentru perioada 1 noiembrie 2020 -31 martie 2021, respectiv:
 1/02.11.2020, Radu Ion, CNP 1770126XXXXXX, Beba Veche, nr.703, judeţul Timiş, 
cuantumul lunar este de 39 lei (39x5=195 lei).
 2/03.11.2020, Martişcă Rozalia, CNP 2671109XXXXXX, Beba Veche, nr.160, judeţul 
Timiş, cuantumul lunar este de 54 lei (54x5=270 lei).
 3/10.11.2020, Dănilă Ramona Cristina, CNP 2791118XXXXXX, Beba Veche, nr.14, 
judeţul Timiş, cuantumul lunar este de 54 lei ( 54x5=270 lei).
 4/18.11.2020, Halal Mihai, CNP 1500526XXXXXX, Beba Veche, nr.24, judeţul Timiş, 
cuantumul lunar este de 26 lei ( 26x5=130 lei).
 5/18.11.2020, Juncu Darius, CNP1981012XXXXXX, Beba Veche, nr.359, judeţul Timiş, 
cuantumul lunar este de 54 lei ( 54x5=270 lei). 
 6/20.11.2020, Craiţăr Livia CNP 2720716XXXXXX, Beba Veche, nr.50, judeţul Timiş, 
cuantumul lunar este de 54 lei (54x5=270 lei.)
 7/20.11.2020, Ranete Ana, CNP 2640907XXXXXX, Beba Veche, nr.404, judeţul Timiş, 
cuantumul lunar este de 54 lei (54x5=270 lei).

Articolul 1:

    Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate titularilor în termen de 5 zile de la 
data emiterii, prin grija personalului din cadrul compartimentului de specialitate iar 
compartimentul contabil o va duce la îndeplinire.

Articolul 2:

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

Articolul 3:



- Persoanelor in cauza;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.

Primar,
Ioan Bohancanu, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu
                   Secretar General al comunei Beba Veche


