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DrsPozrTrA NR. sl
privind recuperare sume incasate necuvenit la ajutorul pentru incilzirea locuin{ei cu lemne d-nei

MATEI DLENA, care beneficiazilde Legea nt.41612001 privind venitul minim garantat' cu

modificirile qi completirile ulterioare

Primarul comunei Miroslava, judetul Iagi'

Avdnd in vedere:
-prevederil e art.fi alin.(2) qi art.25 din o.u.G. nr.70120r1 privind misurile de protecfie sociald in

perioada sezonului rece;

-prevederile art.23 din H.G.

prevederilor Ordonanlei de urgenfd

perioada sezonului rece;
-prevederile O.U. G.nr. 2 7 I 20 13 pentru modifi carea gi completatrea O.U. G .nt -7 0 l20l | ;

iln temeiul art. 63lit.e), art. 68 alin.(l) gi art.115 alin.(l) lit. a) din Legea m. 2l5l200l, privind

administralia publicd 1oca16, cu modificdrile 9i complet6rile ulterioare,

DISPUNE

Art.l.incep6nd cu data de 01 februarie 2015, se dispune recuperarea sumei de 48 lei' sumd ce

reprezintd ajutor pentru incdlzirea locuinlei cu lemne doamnei Matei Elena identificatd prin codul

numeric p.rronui 2630s07221165, cu domiciliu in localitatea Cornegti, comuna Miroslava, judeful

Iagi, in calitate de titular al ajutorului.
Art.Z. pentru perioada 01 martie 2014, se dispune recuperarea sumei de 48 lei, ce rcptezintd'

sum6 incasatd necuvenit pentru incdlzirealocuinlei cu lemne, din urmdtorul motiv:

-in perioada 20 noiembrie 2013-31 martie 2014 a beneficiat de ajutor pentru incdlzirea locuinlei,

iar cu Ol.martie z0l4 i s-a acordat ajutor social, drept pentru care conform oUG.70l20ll-att.25 alin.2

beneficiarii de ajutor social dispun conform legii de ajutor pentru incdlzite.

Art.3. Beneficiarul ajutorului pentru incdlzirea locuinlei are obligalia de a comunica in scris

primarului orice modificare intervenita la veniturile Ei numSrul membrilor de familie ce se iau in calcul

la acordarea ajutorului pentru incdlzirea locuinlei, in termen de 5 zile de la data la care a intevenit

modificarea.

Art.4. (l) persoana nemullumita se poate adresa autoritblii publice emitente, in termen de 30 de

zile dela data comunicdrii actului administrativ, in vederea revocdrii, in tot sau in parte, a acestuia.
- 
?i i, . iul incare persoan ain catzd este nemullumitd de modul de solulionare a contestafiei,

dispozilia poate fr atacatd la iribunalul Iaqi-Seclia a II-a Civild de Contencios Administrativ qi Fiscal,

potrivir pievederilor Legii nr.55412004' privind contenciosul administrativ, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare.

nr.92012011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

a Guvernulti nr.7012011 privind mdsurile de proteclie sociala in
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