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DISPOZITIENR.35S
Din 21.11.2011
privind acordarea ajutorului pentru incilzirea locuinfei in perioada sezonului rece cu gaze
naturale, familiei d-lui (d-nei) BOTEZATU IRINA

CNP:dcom.Cleja,satCleja,Str.Unirii,Nr.108'jud.Bacau.
Primarul cotnunei Cleja, jude{ul Bacdu;
Avdnd in vedere;
ajutorului
Cererea gi declaralia pe propria rdspundere nr.205/09.11.2017, depusa pentru acordarea
rece;
sezonului
in vederea incdlzirii locuinlei ev gaze naturale, in perioada
Avand in vedere refeiatul i"tzlZtzO.tl.2Oi7, intocmit de catre personalul de specialitate, din
cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala, corluna Clejajudetul Bacau,
in
Avand in vedere prevederile art.9, din OUG nr.7012011, privind mSsurile de.proteclie sociald
modificarile si completarile ulterioare, art.3; 5; si art. 6 din Norma
perioada sezonului
sociala in
ii4etodologica de aplicaie a prevederilor ouG nr.701201.1 privind masurile de protectie
alin"(1),
art.21
art.10,
si
completata,
perioada Jezonului iece ap.obata prin HG nr,92012011, modificata
din
alin.(2)
128
precum
siart
d),
c)
si
u.t.z: utin.lt), ar1,61, art.6: alin.ii) rit.a) alin. (4) lit.a), alin.(5) lit.

."".,.u

Legea 21512001.

In temeiul prevederilor art.68 alin. (1) art.115 alin.(1) lit.a) din Legea

21512001 privind

administratia publica locala, republicata in 200'7, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNEI

Art.l - Se aprob[ acordarea ajutorului pentru inc[lzirea locuinlei aferenta perioadei sezonului rece (1
noiembrie 2011 - 31 martie zdr s) d-lui ( d-nei) BOTEZATU IRINA, care foloseste pentru incalzirea
locuintei gaze naturale.

Art,2. Cuantumul total al ajutorului pentru incalzirea locuintei

este de 350 lei

( suma lunara

aferenta, este de 70 lei).

incdlzirea locuin{ei sunt obligali sd comunice primarului orice
la
modificare intervenit"E in componenla familiei gi a veniturilor acesteia, in termen de maxim 5 zile de

Art. 3. - Titularii ajutoarelor pentru

modificlrii,
Art. 4 - (1) Familia sau persoana singurd beneficiarb de ajutor pentru incSlzirea locuinlei ce refuzd sd
furnizeze iniormaliile qi documentele necesare pentru intocmirea anchetei sociale sau in urma anchetelor
rdspundere
sociale efectuate prin iondaj se constati cd la completarea cererii 9i declaraliei pe propria
privind componenla familiel qi veniturile acesteia nu a declarat corect numSrul membrilor de familie,
luna
veniturile ori bunurile delinute, dreptul la ajutorul pentru incilzirea locuinlei inceteazd incepAnd cu
a
prin
dispozilie
legii,
in
condiliile
recupereazd
se
titlu
urmatoare, iar sumele plitite necuvenit cu acest
orimarului. care constituie titlu executoriu.
(2) in situalia prev6zutl la alin. (1), dac6 se constat6 c[ fapta titularului constituie, infrac{iune,

data

primarul are obligalia sb sesizeze organul de urmdrire penalS'
Art.S . prezenta dispozilie poate fi contestatS, in termen de 30 zile de la comunicare, aducerii la
cunostinta. Contestalia se va comunica Primarului comunei Clejajudetul Bacau.
Art. 6 - in cazul in care contestatorul nu este mullumit de solulionarea contestafiei, poate ataca
dispozilia la Tribunalul Bac6u, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.55412004,

modificat[ 9i comPletat6.
Art. 7" - prezenta dispozitie se va comunica Institutiei Prefectului Bacau, Serviciului Public de
Asistenta Sociala, compartimentului Financiar-Contabil si persoanelor nominahzate in situatia
centralizatoare si va fi dusa la indeplinire de catre personalul de specialitate din cadrul SPAS,

Com. Cleja.
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DISP OZTT IENR.354
Din 21.11.2017
Privind acordarea ajutorului pentru incllzirea locuin{ei in perioada sezonului rece cu gaze
naturale, familiei d-lui (d-nei) VAIDA CATALINA
com. Cleja, sat Cleja, Str.Unirii, Nr.157, jud. Bacau'
CNTPIIII

ffitul

Bacdu;
AvAnd in vedere;
Cererea gi declaralia pe propria rdspundere nr.20130.10.2017, depusa pentru acordarea ajutorului
in vederea incalzirii locuinlei cu gaze naturale, in perioada sezonului rece;
Avand in vedere referatul nr.1273120.11.2017, intocmit de catre personalul de specialitate, din
cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala, comuna Clejajudetul Bacau,
Avand in vedere prevederile ari.9, din OUG nr.7012011, privind mdsurile de proteclie sociald in
Primaru I corilurrbi Cf ..j u,

modificarile si completarile ulterioare, art' 3;5; si art.6 din Norma
nr.7012011 privind masurile de protectie sociala in
Metodologica
perioada sezonului iece aprobata prin HG nr.92012011, modificata si completata, art.10, ar1.21 alin.(1),
art.23 alin.(1), art.61 ,at,63 alin.(i) lit.d) alin. (4) lit.a), alin.(5) lit. c) si d), precum si art 128 alin.(2) din

perioada sezonului

.."",

a prevederilor OUG
de aplicare"u

Legea 21512001.

ar1.68 alin" (1) art.1i5 alin.(1) lit.a) din Legea 21512001 privind
administratia publica locala, republicata in 200'7, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor

DISPUNE:
ajutorului pentru incllzirea locuinlei aferenta perioadei sezonului rece (1
noiembrie Z0l'7 - 31 martie 2018) d-lui ( d-nei) VAIDA CATALINA, care foloseste pentru incalzirea

Art.1 -

Se aprobd acordarea

locuintei gaze naturale.

Art. 2. Cuantumul total al ajutorului pentru incalzirea locuintei este de 100 lei ( suma lunara

aferenta, este de 20 lei).

pentru incilzirea locuinlei sunt obligali sd comunice primarului orice
modificare intervenit, in componenla familiei gi a veniturilor acesteia, in termen de maxim 5 zile de la

Art. 3. - Titularii ajutoarelor

data modificdrii.

Art. 4 - (1) Familia sau persoana singurd beneficiard de ajutor pentru incSlzirea locuin{ei ce refuzd

sd

fumizeze infonnaliile gi documentele necesare pentru intocmirea anchetei sociale sau in urma anchetelor
sociale efectuate prin sondaj se constat[ cd la completarea cererii qi declarafiei pe propria rdspundere
privind componen{a familiei gi veniturile acesteia nu a declarat corect numdrul membrilor de familie,
veniturile ori bunurile delinute, dreptul la ajutorul pentru incdlzirea locuinlei inceteazd incepAnd cu luna
urm6toare, iar sumele pl6tite necuvenit cu acest titlu se recupereaz6 in condiliile legii, prin dispozilie a

primarului, care constituie titlu executoriu'

(Z) in situalia previzuta la alin. (1), dac6 se constatS cd fapta titularului constituie, infracliune,
primarul are obtigalia sd sesizeze organul de urmdrire pena16.
Art.S - Prezenta dispozilie poate fi contestatS, in termen de 30 zile de la comunicare, aducerii la
cunostinta. Contestalia se va comunica Primarului comunei Clejajudetul Bacau.
Art. 6 - in cazul in care contestatorul nu este multrumit de solulionarea contestatiei, poate ataca
dispozilia la Tribunalul Bacdu, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.55412004,
modifi catd qi completat6.

Art. 7. - Prezenta dispozitie se va comunica Institutiei Prefectului Bacau, Serviciului Public de
Asistenta Sociaia, compartimentului Financiar-Contabil si persoanelor nominalizate in situatia
centralizatoare si va fi dusa la indeplinire de catre personalul de specialitate din cadrul SPAS,
Com. Cleja.
SE,RVICILIt- I)UBLIC DE ASISTENTA SOCIALA t
HERMAN MADALINA ANDR-EEA- referent VIIil
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DISPOZTTIENR.353
Din 21.11.2017
Privind acordarea ajutorului pentru incllzirea locuin{ei in perioada sezonului rece cu gaze

.

*psl[

H: 1il,li-l#tHxll",f,

,xili*ilil,

u. uu

Primarul comunei Cleja, judelul Bacbu;
AvAnd in vedere;
Cererea gi declaralia pe propria rdspundere nr.217110.1 1.2017, depusa pentru acordarea ajutorului
in vederea incdlzirii locuin{ei cu gaze naturale, in perioada sezonului rece;
Avand in vedere referatul nr.1271l20.ll.2Ol'7, intocmit de catre personalul de specialitate, din
cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala, comuna Clejajudetul Bacau,

Avand in vedere prevederile art.9, din OUG nr.70DAl1, privind mdsurile de proteclie sociali in
perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare, att.3; 5; si art.6 din Norma
Metodologica de aplicare a prevederilor OUG nr.7012011 privind masurile de protectie sociala in
perioada sezonului rece aprobata prin HG nr.920/2011, modificata si completata, art.10, art.21 alin.(1),
urt,Z: utin.ll), ar-r.61, arr.63 alin.(l) lit.d) alin. (4) lit.a), alin.(5) lit. c) si d), precum siart 128 alin.(2) din
Legea21512001.

-

In temeiul prevederilor art.68 alin, (1) art.115 alin.(1) lit.a) din Legea

21512001 privind

administratia publica locala, republicata in2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

Art.1 -

DISPUNE:
ajutorului pentru incilzirea locuinlei aferenta perioadei sezonului rece (1
31 martie 2018) d-lui ( d-nei) BENCHEA ELISABETA, care foloseste pentru

Se aprobd acordarea

noiembrie znfi incalzirea locuintei gaze naturale.
Art, 2. Cuantumul total al ajutorului pentru incalzirea locuintei este de 600 lei ( suma lunara
aferenta, este de 120 lei).
Art. 3. - Titularii a-iutoarelor pentru incdlzirea locuinlei sunt obligali s[ comunice primarului orice
modificare intervenitd in componenp familiei gi a veniturilor acesteia, in termen de maxim 5 zile de la
data modific[rii.
Art. 4 - (1) Familia sau persoana singurd beneficiard de ajutor pentru incllzirea locuinlei ce refuzd sd
furnizeze informaliile gi documentele necesare pentru intocmirea anchetei sociale sau in urma anchetelor
sociale efectuate prin sondaj se constatl c5 la completarea cererii 9i declaraliei pe propria rdspundere
privind componenla familiei gi veniturile acesteia nu a declarat corect numdrul membrilor de familie,
veniturile ori bunurile delinute, dreptul la ajutorul pentru incdlzirea locuinlei inceteazi incep6nd cu luna
urm[toare, iar sumele platite necuvenit cu acest titlu se recupereazd in condiliile legii, prin dispozilie a
primarului, care constituie titlu executoriu.
(2) i1 situalia prevdzutd la alin. (1), dac[ se constatd ci fapta titularului constituie, infracliune,
primarul are obligalia sd sesizeze organul de urmdrire penald.
Art.5 - Prezenta dispozilie poate fi contestatd, in termen de 30 zile de la comunicare, aducerii la
cunostinta. Contestalia se va comunica Primarului comunei Clejajudetul Bacau.
Art. 6 - i1 cazul in care contestatorul nu este mullumit de solulionarea contestaliei, poate ataca
dispozilia la Tribunalul Bacdu, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr, 55412004,
modifi catd gi completat6,

Art.7. - Prezenta dispozitie se va comunica Institutiei Prefectului Bacau, Serviciului Public de
Asistenta Sociala, compafiimentului Financiar-Contabil si persoanelor nominalizate in situatia
centralizatoare si va fi dusa la indeplinire de catre personalul de specialitate din cadrul SPAS,
Com, Cleja.
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTEN.TA SOCIALA . KJ.
HERMAN MADALINA ANDREEA- referent \ifl,li
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DISPOZITIENR.3S2
Din 21.11.2017
Privind acordarea ajutorului pentru incllzirea locuin{ei in perioada sezonului rece cu gaze
naturale, familiei d-lui (d-nei) BENCHEA VALBRICA
com. Cleja, sat Cleja, Str.Unirii, Nr.78' jud. Bacau.
Primarul comunei Cleja, judelul Baciu;
AvAnd in vedere;
Cererea qi declaralia pe propria rdspundere nr.45bl01 .11.2017, depusa pentru acordarea ajutorului
in vederea incdlzirii locuinlei au gaze naturale, in perioada sezonului rece;
Avand in vedere referatul nr"1270120,11.201'1, intocmit de catre personalul de specialitate, din
cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala, comuna Clejajudetul Bacau,
Avand in vedere prevederile art.9, din OUG nr.7012011, privind mdsurile de proteclie sociald in

cu modificarile si completarile ulterioare, at1.3;5; si art.6 din Norma
Metodologica de aplicare a prevederilor OUG nr.7012011 privind masurile de protectie sociala in

perioada sezonului rece,

perioada sezonului rece aprobata prin HG nr.92012011, modificata si completata, aft.10, art,21 alin.(1),
art.23 alin.(1), arr,61, arr.63 alin.(1) lit.d) alin. (4) lit.a), alin.(s) lit. c) si d), precum si art 128 alin.(2) din
Legea 21512001.
In remeiul prevederilor art,68 alin. (1) art.115 alin.(1) lit.a) din Legea 21512001 privind
administratia publica locala, republicata in200l, cu modificarile sicompletarile ulterioare;

DISPUNE:

Art.l - Se aprobi acordarea ajutorului pentru incdlzirea locuinlei aferenta perioadei sezonului rece (1
noiembrie 201'1 - 31 marlie 2018) d-lui ( d-nei) BENCHEA VALERICA, care foloseste pentru
incalzirea locuintei gaze naturale.

Art,2. Cuantumul total al ajutorului pentru incalzirea locuintei

este de 1310 lei ( suma lunara

aferenta, este de 262 lei).

Art. 3. - Titularii ajutoarelor pentru incdlzirea locuinlei sunt obligali s6 comunice primarului

orice

modificare intervenitd in componenp familiei qi a veniturilor acesteia, in termen de maxim 5 zile de la
data modificdrii.

beneficiard de ajutor pentru incdlzirea locuintei ce refuz[ sd
furnizeze informaliile qi documentele necesare pentru intocmirea anchetei sociale sau in urma anchetelor
sociale efectuate prin sondaj se constatd cd la completarea cererii qi declara{iei pe propria rdspundere
privind componenta farniliei gi veniturile acesteia nu a declarat corect numdrul membrilor de familie,
veniturile ori bunurile delinute, dreptul la ajutorul pentru incSlzirea locuinlei inceteazd incepAnd cu luna
urmdtoare, iar sumele plStite necuvenit cu acest titlu se recupereazd in condiliile legii, prin dispozilie a
primarului, care constituie titlu executoriu.
(2) in situalia prevdzutd la alin, (1), dac[ se constatd ci fapta titularului constituie, infrac]iune,
primarul are obligalia sd sesizeze organul de urmdrire penalS"
Art.5 - Prezenta dispozilie poate fi contestatd, in termen de 30 zile de la comunicare, aducerii la
cunostinta" Contestalia se va comunica Primarului comunei Clejajudetul Bacau.
Art. 6 - in cazul in care contestatorul nu este mullumit de solujionarea contestaliei, poate ataca
dispozilia la Tribunalul Bac[u, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.55412004,

Art.4 - (1) Familia sau persoana singurd

modifi catb gi completatd.

Art.7. - Prezenta dispozitie se va comunica Institutiei Prefectului Bacau, Serviciului Public de
Asistenta Sociala, compartimentului F-inanciar-Contabil si persoanelor nominalizate in situatia
centralizatoare si va fi dusa la indeplinire de catre personalul de specialitate din cadrul SPAS,
Com. Cleja.
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DISPOZITIENR.351
Din 21.11.2017
Privind acordarea ajutorului pentru incilzirea locuin{ei in perioada sezonului rece cu gaze
naturale, familiei d-lui (d-nei) IANAU ELISABETA

Ctvpilr*om.Cleja,satCleja,Str.Republicii,Nr.18,jud.Bacau.
Primarul comunei Cleja, judelul Bacdu;
AvAnd in vedere;
Cererea gi declaralia pe propria rdspundere nr.222110.11.2017, depusa pentru acordarea ajutorului
in vederea incdlzirii locuinlei c\ gaze naturale, in perioada sezonului rece;
Avand in vedere referatul nr.t21glZO.ll.201'7, intocmit de catre personalul de specialitate, din cadrul
Serviciului Public de Asistenta Sociala, comuna Clejajudetul Bacau,
Avand in vedere prevederile atl-.9, din OUG nr.70l20ll, privind mdsurile de proteclie sociald in

modificarile si completarile ulterioare, a11,3; 5; si art.6 din Norma
Metodologica de aplicare a prevederilor oUG nr.7012011 privind masurile de protectie sociala in
perioada s=ezonului iece aprobata prin HG nr.92012011, modificata si completata, art.10, art.21 alin.(1),
art.23 alin.(1), ar-t.61, art.63 alin.(i) lit.d) alin. (4) lit.a), alin.(5) lit. c) sid), precum si art 128 aiin'(2) din

perioada sezonului

..".,.u

Legea 21512001.

In temeiul prevederilor

ar-r.68

alin. (1) art.115 alin.(1) lit.a) din Legea 21512001 privind

administratia publica locala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNE:

Art.l - Se aprobd acordarea ajutorului pentru inc6lzirea locuinJei aferenta perioadei sezonului rece (1
noiembrie 201'7 - 31 mafiie 2018) d-lui ( d-nei) IANAU ELISABETA, care foloseste pentru incalzirea
locuintei gaze naturale.

Art.2. Cuantumul total al ajutorului pentru incalzirea locuintei este de 450 lei ( suma lunara

aferenta, este de 90 lei).

pentru incalzirea locuinlei sunt obligaii sd comunice primarului orice
la
modificare intervenitl in componenla familiei gi a veniturilor acesteia, in termen de maxim 5 zile de

Art. 3. - Titularii ajuioarelor

modificirii.
4 - (1) Familia sau persoana singura beneficiar[ de ajutor pentru inc6lzirea locuinlei ce refuzd sd
furnizeze iniormaliile Ei documentele necesare pentru intocmirea anchetei sociale sau in urma anchetelor
sociale efectuate prin sondaj se constatd cd la completarea cererii Ei declaraliei pe propria rdspundere
privind componen{a familiel gi veniturile acesteia nu a declarat corect num6rul membrilor de familie,
veniturile ori bunurile de{inute, dreptul la ajutorul pentru incdlzirea locuinlei inceteazd incepAnd cu luna
a
urm6toare, iar sumele plitite necuvenit cu acest titlu se recupereaz6 in condiliile legii, prin dispozi{ie
primarului, care constituie titlu executoriu.
(2) in situalia prevazutd la alin. (1), dacb se constati c6 fapta titularului constituie, infracliune,
primarul are obligalia sd sesizeze organul de urmdrire penali.
Art.S .- prezenta dispozilie poate fi contestatS, in termen de 30 zile de la comunicare, aducerii la
cunostinta. Contestalia se va comunica Primarului comunei Clejajudetul Bacau.
Art. 6 - in cazul in care contestatorul nu este mullumit de solulionarea contestaliei, poate ataca
dispozilia la Tribunalul Bac6u, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nt.55412004,

data

Art.

modifi cata gi completatd.

- prezenta dispozitie se va comunica Institutiei Prefectului Bacau, Serviciului Public de
Asistenta Sociala, compartimentului Financiar-Contabil si persoanelor nominalizate in situatia
centralizatoare si va fi dusa la indeplinire de catre personalul de specialitate din cadrul SPAS,
Art.

i.

Com.

Cleja.
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DISPOZITIENR.3SO
Din 21.11.2017
Privind acordarea ajutorului pentru incilzirea locuinfei in perioada sezonului rece cu gaze
naturale, familiei d-lui (d-nei) IANAU PETRICA

CNP:il,com.Cleja,satCleja,Str.Ale.Postei,Nr.6,jud.Bacau.
Prirnarul comunei Cleja, judelul Bac6u;
AvAnd in vedere;
Cererea gi declaralia pe propria rdspundere nr. 198/09.1 1.201'7, depusa pentru acordarea ajutorului
in vederea incdlzirii locuinlei cu gaze naturale, in perioada sezonului rece;
Avand in vedere referatul nr.1268120.i 1 .201 7, intocmit de catre personalul de specialitate, din cadrul
Serviciului Public de Asistenta Sociala, comuna Clejajudetul Bacau,
Avarrd in vedere prevederile art.9, din OUG nr.7012011, privind mdsurile de proteclie social6 in

cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare, aI1.3;5; si art.6 din Norma
Metodologica de aplicare a prevederilor OUG nr.7012011 privind masurile de protectie sociaia in

perioada sezonului rece,

perioada sezonului rece aprobata prin HG nr.92012011, modificata si completata, aft.10, art.21 alin.(1),
ar-t.23 alin.(1), arr.61, arr.63 alin.(1) lit.d) alin. (4) lit.a), alin.(5) lit. c) sid), precum si art 128 alin.(2) din
Legea 21512001.
In terneiul prevederilor arl.6S alin. (1) afi.115 alin.(1) lit.a) din Legea 21512001 privind
adrninistratia publica locala, republicata in200'7, cu modificarile sicompletarile ulterioare;

DISPUNE:

Art.l - Se aprob6 acordarea ajutorului pentru incSlzirea locuinlei aferenta perioadei sezonului rece (1
noiembrie 2OI'7 - 31 rnartie 2018) d-lui ( d-nei) IANAU PETRICA, care foloseste pentru incalzirea
locuintei gaze naturale.

Art. 2. Cuantumul total al ajutorului pentru incalzirea locuintei este de 100 lei ( suma lunara
aferenta, este de 20 lei).
Art. 3. - Titularii ajutoarelor pentru incdlzirea locuinlei sunt obliga{i si comunice primarului orice
modificare intervenitd in componenla familiei gi a veniturilor acesteia, in termen de maxim 5 zile de la
data rnodificarii.
Art. 4 (1) Familia sau persoana singurd beneficiard de ajutor pentru incdlzirea locuinlei ce refuz6 sd
furnizeze inforrnaliile gi docurnentele necesare pentru intocmirea anchetei sociale sau in urma anchetelor
sociale efectuate prin sondaj se constatd cd la completarea cererii qi declaraliei pe propria rdspundere

-

privind componentra familiei qi veniturile acesteia nu a declarat corect num6rul membrilor de familie,
veniturile ori bunurile de{inute, dreptul la ajutorul pentru incElzirea locuinlei inceteazi incepAnd cu luna
unndtoare, iar sumele pldtite necuvenit cu acest titlu se recupereazd in condiliile legii, prin dispozilie a
primarului, care constituie titlu executoriu.
(2) in situalia prevdzutd la alin. (1), dacd se constati cI fapta titularului constituie, infi'ac1iune,
prirnarul are obligalia sd sesizeze organul de urmdrire penalS.
Art.S - Prezerrta dispozilie poate fi contestati, in terrnen de 30 zile de la comunicare, aducerii la
cunostinta. Contestalia se va comunica Primarului comunei Clejajudetul Bacau.
Art. 6 - in cazul in care contestatorul nu este mullumit de solulionarea contestaliei, poate ataca
dispozilia la Tribunalul Bac6u, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr, 55412004,
modifi catd 9i completat6"

Art.7. - Prezenta dispozitie se va comunica Institutiei Prefectului Bacau, Serviciului Public de
Asistenta Sociala, compafiimentului Financiar-Contabil si persoanelor nominalizate in situatia
centralizatoare si va fi dusa la indeplinire de catre personalul de specialitate din cadrul SPAS,
Com. Cleja.
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