
PRIMARIA COMUNEI
MIROSLAVA

PRIMAR

DISPOZITIA NR. 179

privind recuperare sume incasate necuvenit la ajutorul pentru incilzirea locuin{ei cu lemne,
domnului TIMOFTI CONSTAIITIN, conform Legii nr.4l6l200l, cu modificirile qi completlri

ulterioare

Primarul comunei Miroslava, jude{ul Iagi.
Avdnd in vedere:
-prevederile art.1 I alin.(Z) qi art.25 din O.U.G. nr.7012011 privind m6surile de protecfie

perioada sezonului rece;
-prevederile art.23 din H.G.

prevederilor Ordonanfei de urgentd
perioada sezonului rece;

nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de apli
a Guvernului nr.70/2011 privind mdsurile de protecfie sociald

-prevederile O.U.G.nr.27l2013 pentru modificarea Ei completatrea O.U.G.nr.70/2011;
In temeiul art.63lit.e), art. 68 alin.(t) qi art.l15 alin.(l) lit. a) din Legeanr.215/2001, priv

administrafia publicd local6, cu modificlrile gi completlrile ulterioare,

DISPTJNE

Art.l.Se recupercazd domnului Timofti Constantin, identificat prin codul n
personal 1690130221271, cu domiciliu in localitatea Dancg, comuna Miroslava, judeful Iagi, suma de
lei pentru perioada 01 ianuarie 2013-31 martie 2013, sumd incasatd necuvenit pentru i
locuinfei cu lemne, aferentd perioadei de mai sus.

Lrt.2. Beneftciarul ajutorului pentru incillzirea locuinfei are obligafia de a comunica in
primarului orice modificare intervenitd la veniturile $i numdrul membrilor de familie ce se iau in
la acordarea ajutorului pentru incdlzirea locuin,tei, in termen de 5 zile de la data la care a i
modificarea.

Art.3.(1) Persoana nemullumiti se poate adresa autoritdfi publice emitente, in termen de 30
zile de la data comunicdrii actului administrativ, in vederea revocdrii, in tot sau in parte, a acestuia.

(2) in cazul in care persoana in cavzdeste nemullumiti de modul de solulionare a contesti
dispozilia poate fi atacatd la Tribunalul Iaqi-Secfia a II-a Civild de Contencios Administrativ gi Fi
pohivit prevederilor Legii nr.55412004 privind contenciosul administrativ, cu modificdrile
completdrile ulterioare.

Art.4. Copii de pe prezenta dispozifie vor fi comunicate, prin grija
Miroslava, domnului Timofti Constantin, Serviciului de Asistentd Sociald din cadrul aparatului

Primaria Comunei Miroslava, Judetul Iasi

Sistem de Management certificat

conform ISO 9001: 2008

Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Jud. Iagi, CP 7073051'

tel: 0232 295 680. fax: 0232 236 860:0332 424 444:

fi scal:4540461 ; e-mail secretariat@orimariamiroslava.ro.

www.primariamiros lava.ro

secretarului com



specialitate al primarului, Agenfiei Judefene pe-ntru Pl{i gi Inspec{ie sociali Iagi gi Instituliei pre
Judeplui Iaqi pentru exercitarea controlului di legalitate. ' 
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Miroslava, astdzi,30 martie 2015
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