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,i DISPOZITIA nr.59* 
DIN 08.09.2022

Cu privire la incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu
combustibli solizi sau lichizi, acordat inbaza Dispozitiei Primarului comunei

Ignesti nr.1 2 122.11.2021, domn ului Miclea Adam

Primarul comunei Ignestijud.Arad *
Avand in vedere : "

-Referatul social inregistrat cu nr.1699108.09.2022 intocmit de catre Referentul social
din cadrul Compartifirentului Asistenta sociala prin care se solicita incetarea ajutorului pentru
incalzirea locuintei cu combustibli solizi sau lichizi, acordat in baza Dispozitiei Primarului
comunei Ignesti nr.72122.IL2021, domnului Miclea Adam, ca uflnare a decesului acestuia ;

- prevederile Dispozitiei Primarului comunei Ignesti nr.72122.11.202I pentru acordarea
ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi ;

-prevederil e art. 196 alin. 1 lit b din OUG nr.57 /2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1.Se inceteaza, plata ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibli sotizi
sau lichizi, acordat inbaza Dispozitiei Primarului comunei Ignesti nr.72122.11.2021, domnului
Miclea Adam, ca urrnare a decesului acestuia, incepand cu data de 08.09.2022.

Art.z.Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza Compartimentul
Asistenta Sociala si se comunicd :

-Institutiei Prefectului JudeJului Arad
-Compartimentului Contabilitate
-Compartimentului Asistenta Sociala
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Nr. 1699 din 08.09.2022

REFERAT SOCIAL

Subsemnata, Budea Cristina Liliana, in calitate de referent de

specialitate, in cadrul Primariei comunei lgnesti, jud. Arad, in urma primirii
Certificatului de deces privind pe domnul MICLEA ADAM cu domiciliul in sat.

lgnesti, nr.2L, com. lgnesti, jud. Arad, CNP 1590404020032, care a decedat la
data de 01.09.2022 conform Certificat de deces Seria D12, Nr. 110906, eliberat
la data de 02.09.2022 de Primaria orasului Sebis, fiind beneficiar de ajutor de

incalzire in perioada 2O2t-2022, conform Dispozitiei de acordare a ajutorului
de incalzire cu combustibil solizi sau lichizi nr. 72/22.1,1.2021. si Dispozitia

comuna nr. 93/02.I2.202L privind acordarea dreptului la suplimentul pentru
energie consumatorilor vulnerabili care vor beneficia lunar pe tot parcursul

anului de prevederile L226/2021, solicit emiterea Dispozitiei de incetare.
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