
Peste 3.000 de sibieni primesc ajutor de incalzire
3.327 de familii si persoane singure din Sibiu au depus cerere de ajutor pentru incalzirea locuintei, la
inceputul sezonului rece noiembrie 2012 - 31 martie 2013. Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, spune ca
este foarte bine ca poate fi acordat un ajutor oamenilor cu probleme, insa faptul ca si in Sibiu, care este o
zona dezvoltata, atat de multe familii au nevoie de ajutor, arata ca in general mai suntem destul de departe
de un nivel de trai general satisfacator.
  
  3.149 de cereri au fost formulate pentru locuinte incalzite cu gaz, 103 pentru locuinte incalzite cu
energie termica si 154 de cereri pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri.
  
  Pe parcursul sezonului rece, 26 de familii au solicitat intreruperea acestui ajutor datorita modificarilor
care au aparut in componenta familiei sau in veniturile acesteia. Prin urmare, numarul de familii
beneficiare este in prezent de 3.123.
  
  Dupa trecerea sezonului rece, Serviciul de Asistenta Sociala va demara anchete in cazul a 1.755 dintre
aceste dosare, in baza listelor transmise de Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala. Dat fiind ca dosarul
depus pentru obtinerea acestui ajutor contine declaratii pe proprie raspundere, legea prevede verificarea
datelor inscrise in acestea.
  
  Din totalul de 3.505 cereri depuse pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru sezonul
trecut, Serviciul Public de Asistenta Sociala a facut anchete in cazul a 2.134 de cereri. in urma
verificarilor, s-a constatat ca in 89 de cereri au existat nereguli si s-a dispus recuperarea sumelor incasate
necuvenit. Suma totala care trebuie recuperata este de 5.070 lei.

Cuvinte cheie: sibiul  serviciul public de asistenta sociala  klaus  cazul  ans  primarul sibiului  prima
energie termica  lemne  klaus iohannis  cupe  2012  ajutor pentru incalzirea locuintei
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