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iDd recuperare sume incasate necuvenit la ajutorul pentru incilzirea
locuin{ei cu lemne,
cu modificirile qi completirile ulterioare

domn
ui tA]]'ARu roNEL, conform Legii nr.4l enoot,

Prirnarul comunei Miroslava, judelul lagi.
AvAnd in vedere:
-prevederile art.l 1 alin.(2)
Ei art.25 din O.U.G. nr.7)l}}ll privind mdsurile de protecfie socialI in
perioada sezonului reoe;
-prevederile art.23 din H.G. nr.920l20l l pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a
prevedel or Ordonan{ei de urgenld a Guvernului nr.70/2011 privind
mrsurile de proteclie social[ in
perioada ezonului rece;
-prevederile O.U.G.nt.27l20I3 pentru modificarea gi completatrea

O.U.G.rr.70/2011;
ln terneiul art.63lit.e), art. 68 alin.(l) art.lts aiin.lt; lit. a) din Legeanr.2t5/2001,
9i
privind
administrafia publici localb, cu modificdrile gi completdrile ulLrioare,

DISPUNE
Art.l.Se recupereazd domnului Tit
1660726221163, cu domiciliu in localitatea proseln
pentru perioada 01 ianuarie Z0I3-29 februarie 2
ianuaric 2014-31 martie 2014 si

0l

noiembrie

pentru incalzirea locuinfei cu lemne, aferentd perioadei
de mai sus.

primar
la ac
modi

zile

de

'2' Beneficiarul ajutorului pentru incdlzirea locuinlei are obligafia de a comunica in

scris

orice modificare intervenita la veniturile gi numdrul membrilor
de familie ce se iau in calcul

ajutorului pentru incllzirea locuinfei, in termen de 5 zile de

'3'(l)

la

la care a intevenit

data

Persoana nemulEumita se poate adresa autoritdtii publice
emitente,

in termen de 30 de

ata comunicdrii actului administrativ, in vederea revocaiii,
in tot sau inp'arte,a acestuia.

modul de
Contencio
administra

Mirosl

oi,
al,
Si

4. Copii de pe prezenta dispozilie vor

fi comunicate, prin grija secretarului comunei
dornnului Tataru lonel, Serviciului de Asistenfa Sociald din
cadrul aparatului de specialitate
Primaria Comunei Miroslava, Judetul Iasi

Loc. Miroslava, Comuna Miroslava" Jud. Iagi, Cp: 707305;

Sistem de Management certificat

tel: 0232 295 680; fax: 0232 236 860;0332

conform ISO 9001: 2008

fiscal:4540461; e-mail
www.orimariamiroslava.ro

424 444 Cod

Art.4. Copii de pe prezenta dispozilie

vo
Miroslava, domnului Tdtaru Ionel, Serviciului de A
al primarului, Agen{iei Judefene pentru pldli gi Ins
Iagi pentru exercitarea controlului de legalitate.

Ao
C

ontrasemn eazd

pentu

le

gal itate

Secretar

Primaria Comunei Miroslav4 Judetul Iasi

lnc. Miroslav4 Comuna Miioslav4

Sistem de Management certificat
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conform ISO 9001: 2008

Jud.
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