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PRIMARIA COMUNEI
MIROSLAVA
PRIMAR

DrsPozrTrA NR.187
privind recuperare sume incasate necuvenit la ajutorul pentru incilzirea locuinfei cu lemne,
RADU ELENA, conform Legii nr.41612001, cu modificflrile qi completirile ulterioare
Primarul comunei Miroslava, judeful Ia;i.
Avdnd in vedere:
-prevederile art.11 alin.(Z) qi art.25 din O.U.G. nr.7012011 privind misufile de protectie soc
perioada sezonului rece;
-prevederile art.23 din H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor rnetodologice de

prevederilor Ordonanfei de urgen{d a Guvernului ttr.70l201l privind mdsurile de protecfie socia
perioada sezonului rece;
-prevederile O.tJ.G.rr.27l20l3 pentrum >dificarea gi completatrea O.U.p.nr.70/201'l;
in temeiul art. 63 lit.e), art. 68 alin.(l) 9i art.115 alin.(l) lit. a) din Le[ea nr. 215/2001,
administrafia public6 local6, cu modificlrile gi completlrile ulterioare,

a
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DISPIMIE
Art.l.Se recupereazI doamnei Radu Elena, identificatii prin codul numeric
2581013221220. cu domiciliu in localitatea CorneEti, comuna Miroslava, judegul Iaqi, suma de
pentru perioada 01 ianuarie 2013-31 martie 2013 gi 0L noiembrie 2013-31 decembrie 2013'
incasati necuvenit pentru incillzirealocuinlei cu lemne, aferentd perioadei de mai sus.
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Art.2. Beneficiarul ajutorului pentru incdlzirea locuinlei are obligatia de a comunica in
primarului orice modificare intervenit[ la veniturile gi num[ru] membrilor de familie ce se iau in
ia acordarea ajutorului pentru incdlzirea locuinfei, in termen de 5 zile de la data la care a in
modificarea.

Art.3.(1) Persoana nemullumitd se poate adresa autoritifii publice emitente, in termen de
zile de la data comunicirii actului administrativ, in vederea revocirii, in tot sau in parte, a acestuia.
(2)in cazulin care persoana incauzd este nemulfumiti de modul de solufionare a
dispozifia poate fi atacatd la Tribunalul Iagi-Secfia a II-a Civili de Contencios Administrativ 9i F
potrivit prevederilor Legii nr.55412004 privind contenciosul administrativ, cu modificf,ri
completirile ulterioare.
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comunicate, prin grija secretarului
Miroslava, doamnei Radu Elena, Serviciului de Asisten{E Sociali din cadrul aparatului de speciali

Art.4. Copii de pe prezenta dispozilie vor
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primarului, Agen{iei Jude(ene pentru Pldfi gi Inspecfie social[ Iagi gi Instituliei hefectului Judelului
pentru exercitarea controlului de legalitate.

Miroslavq astdzi,3O martie 2015
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