
JUDETUL I,ASI

PRIMARIA COMUNEI
MIROSLAVA

PRIMAR

DISPOZITIA NR. 696

priyind stabilirea dreptului la ajutorul pentru inc[lzirea locuin{ei cu I :ilze naturale d-lui

RADU VASILE

Primarul comunei l\4iroslava, judetul Iagi.

Avdnrl in vedere:
-cererea Ei declaralia pe proprie rispundere pentru acordarea ajutorului pe;l

cu gaze naturale, inregistrati sub nr.25 din 04.12.2015, privind pe dl. Radu Vasile

-prevr:derile art.11 alin.(2) Ei ale art.i7 din o.u.G. nr.7012011 privind

sociald in perioada sezonului rece;

-prevederile art.l, art.6 alin.(t), alin.(2) Ei ale att,24 alin.(l) din H.

aprobarea Normelor metodologice ede aplicare a prevederilor ordonanlei dc

nr.7012011 privind m6surile de proteclie social6 in perioada sezonului rece;

-prevederile O.U.G.nr.27 12013 pentru modifi carea 9i completatrea O.U. G'

in terneiul art.63lit.e), art.68 alin.(l) Ei art.l15 alin.(l) lit. a) din Lege

administrafia. public[ local6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

Art.jl. Pentru perioada 0l decembrie 2015 - 31 martie 2016, cuantumL

de 45 lei/lun6, valoarea totalS a ajutorului pentru incillzirea locuinlei crl gaze ntr

de mai sus este de 180 lei.

Art.3i. Beneficiarul ajutorului pentru incilzirea locuinlei are obliga{ia

primarului oricc modificare interveniti la veniturile qi numdrul membrilor de fz

ia acordarea ajutorului P'3ntru incillzirea locuinlei, in termen de 5 zile de la

modificarea.

Art.z[. (1) Persoana nemullumitd se poate adresa autoritAlii publice emit

zile de la da,ta comunicdrii actului administrativ, in vederea revocirii, in tot sau

(12) in cazul in care persoana in cauzd este nemul{umitd de modul de r

dispozilia poate fi atacatii la Tribunalul Ia;i-Seclia a II-a Civil[ de Contencios

t'u jncdlzirea locuinlei

nArsurile de prroteclie

) nr.92012011 Pentru
r rgr:n![ a Gu'vernului

r .',r(ll20ll:,
r nr.21512001, Privind

DISPUNE

Art.l.incepind cu data de 01 decembrie 2015, se acordi ajutor pentrt 
ltc,Flzirea 

locuinlei cu

gaze naturale domnului Radu Vasile, identificat prin codul numeric persol t l 16903172211152, cu

domiciliu in localitatea Uricani, str.Podgoriei, nr.2D, comuna Miroslava, jur t [r'rl Iaqi, in calitate de

titular al ajutorului.

lun,ar al ajutonului este

:'ale, aferentl perioadei

I r a comunica in scris

r ilir: ce se iau in calcul

i rta la care a intevenit

,r te, in termen de 1!0 de

r pra.rte, a acestuia.

r u{ionare a contestaliei,
, r.thninistrativ $i Fiscal,
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ROMAI\IIA,
JUDETUI,I,{SI

PRIIMARIIA COMUNEI
MIROSLAVA

]PRIMAR

DrsPotzrTrA NR. 695
privind stabillirea dreptului la ajutorul pentru incilzirea locuinfei cu lemne d- r :i IIABADAI{ ANA

Primarul comunei Miroslava, judeJul Iagi.
AvAnd in vedere:
-cererea Ei declarafia pe propri,l rAspund,ere pentru acordarea ajutorului pen r ) incdlzirea locuinlei

cu lemne, inre,gistratf, sutr nr.68 din 04.12.2015, privind pe d-na. Rabadan Ana;
-pre'rerlerile art.1l alin.(2) gi ale art.l'l din O.U.G. nr.7012011 privind rriisurile de proteclie

socialA in perioada sezonului rece;
-pre"'ederile art.l, art.6 alin.(1), alin.(2) gi ale art.24 alin.(1) din H.(-. nr.920l20ll pentru

aprobarea ]{ormelor metodologice ede aplicare a prevederilor Ordonanlei de r gen}d a Guv,ernului
nr.70l20ll pri.vind m[surile de protectie sociald in perioada sezonului rece;

-pre,rederile O.U.t3.nr.27l20l3 pentru modificarea gi completatrea O.U.G.n '.7012011;

In temeiul art.63lit.e), art. 681 alin.(l) r;i art.l15 alin.(l) lit. a) din Legea tr,21512001, privind
administra{ia publicd localf,, cu modificdrile gi c;ompletdrile ulterioare,

DISPUNE

Art.l.i.ncepdnd cu data de 01 decembrie 2015, se acordd ajutor pentru ::iilzirea locuinlei cu
lemne doantnei Rabadan Ana, identificatd prin codul nurneric personal 25409',1, ; ,2:1231, cu do,miciliu
in localitatea Valea Adincd, comuna Miroslava, judelu1 Ia;i, in calitate de titular a ajutorului.

Art.Z. Pentru perioada 01 decr:mbrie 2015 - 31 martie 2016, cuantumul r nar al ajutorului este
de 30 lei/luu6. valoarea total[ a ajutorului pentru incdlzirea locuinlei cu lemne, air : :riLtii perioadei de mai
sus este de lt2t0 lei.

Art.!t. Beneficiarul ajutorului pentru incdlzirea locuinfei are obliga{ia dt r c;omunica in scris
primarului orice modificare intervenitd la veniturile gi numdrul membrilor de fam I e oe se iau in calcul
la acordarea ajutorului pentru incdlzirea locuinfei, in termen de 5 zile de la d: t . la care a intevenit
modificarea.

Art.a]. (1) Persoana nemulfumiti se poate adresa autoritdtii publice emiten e irL termen der 30 de
zile de Ia data comunicf,rii actului admLinistrativ, in vederea revocdrii, in tot sau ir I ute, a acestuia.

(11) in cazul in care persoanil in cauzd este nemul{umitd de modul de sol r Lc,nare a contesta{iei,
dispozilia poate fi atacatii la Tribunalul Iagi-Seclia a II-a Civild de Contencios z\ I ninistrativ 5i Fiscal,
potrivit prevederilor Legii nr.554L2004 privind contenciosul administrativ, cu modificdnile si
completdrile u Iterioare.
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