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Potrivit prevederilor O.G.R. 6/23.01.2003, în perioada 06 - 18.02.2003, Prim]ria Zal]u organizeaz]
efectuarea de anchete sociale la domiciliul restan[ierilor la plata facturilor privind energia termic] pe o
perioad] mai mare de 3 luni \i au acumulat valori mai mari de 5 milioane lei.

Pentru evaluarea corect] a fiec]rui caz, rug]m persoanele \i familiile în cauz] s] prezinte recenzorului
datele de identificare a tuturor persoanelor care locuiesc la aceea\i adres], calitatea acestora, precum \i
urm]toarele acte doveditoare privind incapacitatea de plat]:

1. Taloane de pensie (so[, so[ie, alte persoane);
2. Adeverin[] de venit (so[, so[ie, alte persoane care domiciliaz] la aceea\i adres]);
3. Copia actului de proprietate pentru:

- locuin[e
- autovehicule

alte mijloace de transport
- alte bunuri (terenuri, alte construc[ii)

a) adeverin[] eliberat] de Serviciul Impozite \i Taxe din cadrul Prim]riei Zal]u, din care s] rezulte
bunurile din proprietate (locuin[], autovehicule, alte mijloace de transport, alte bunuri)

b) adeverin[] eliberat] de Serviciul Cadastru \i Agricultur] Zal]u, din care s] rezulte terenul de[inut
în proprietate.

4. Copie dup] comunicarea privind impozitul pe venit global pentru anul 2001 \i 2002;
PRIMAR,

Ing. Iuliu Nosa

"n ultima \edin[] de Consiliu local a fost
respins un Proiect de hot]r`re privind
acordarea de abonamente gratuite pentru
pensionari. Unul dintre motivele pentru
care nu a fost aprobat Proiectul, este
faptul c] nu s-a c]zut de acord asupra
num]rului de c]l]torii, iar unii consilieri
chiar se 'ntrebau dac] este necesar ca, 'n
fiecare lun], s] se achite peste 400
milioane de lei pentru plata abonamentelor
gratuite. Conform propunerii avansate
ini[ial, pensionarii ar fi primit abonamente
lunare, cu un num]r nelimitat de c]l]torii.
Criteriile de acordare depindeau de v`rsta
solicitantului, adic] femei le s]
dep]\easc] 60 de ani, iar b]rba[ii 65
de  ani .  De  asemenea,  s -a  d iscu ta t
posibilitatea ca, 'n cazul 'n care unul
dintre so[i este pensionar, dar nu poate
s]  se deplaseze,  s] pr imeasc]
abonament cu drept de folosin[] pentru
alt membru al familiei (respectiv so[ sau
so[ie, dup] caz).

 




