\
JUDETUL IASI

PRIMARIA COMUNEI
MIROSLAVA
PRIMAR

DISPOZITIA NR. 697
privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incllzirea locuin{ei cu ! iirze naturale d-lui
MAFTEI COSTACHI
Primarul comunei lt4iroslava, judeiul Iagi.
Avdnd in vedere:
-cererea gi declaralia pe proprie rdspundere pentru acordarea ajutorului pet t lt incillzirea locuinlei
cu gaze naturale, inregistrat"d sub nr.24 din 04.12.2015, privind pe dl. Maftei Cost.i c r L;
-preverderile art.11 alin.(2) gi ale art.l7 din O.U.G. nr.7012011 privind niir;urile de proteclie
sociald in perioada sezonului rece;

-prevoderile art.7, art.6 alin.(1), alin.(2) gi ale art.24 alin.(1) din H t i nr.920/2011 petrtru
aprobarea Normelor metodologice ede aplicare a prevederilor Ordonanlei de, t rgenld a Guvemului
nr.7012011 privind misurile de protec{ie socialI in perioada sezonului rece;
-prevederile O.tJ.G.nr.2712013 pentru modificarea Eicompletatrea O.U.G.t t'l0l20ll;
In temeiul art.63lit.e), art. 68 alin.(l) 9i ar1.115 alin.(l) lit. a) din Lego r.21512001, privind
administralia publicb localii, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare,

DISPUNE
Art.l,incepAnd cu data de 01 decembrie 2015, se acordd ajutor pentru itcdlzirea locuinleii cu
domnuluiMaftei Costachi , identificat prin codul numeric perso i 1 1520802221158, cu
domiciliu 'in localitatea Miroslava, str.C.tin Langa, nr.35, comuna Miroslava" Ld,eful Iagi, in calitate
de titular al ajutorului.
gaze naturale

Art.Z. Pentru perioada 01 decembrie 2015 - 31 martie 2016, cuantumul lrnar al ajutorului este
naf r lle, aferentd perioadei

de 262leillurri, valoarea totald a ajutorului pentru incdlzirea locuinlei cu gaze
de mai sus este de 1048 lei.

Art.3. Beneficiarul ajutorului pentru incilzirea locuinlei are obligali& ! ) a. comunica in scris
primarului orice modificare intervenit[ la veniturile Ei numdrul membrilor de far lie ce se iau in calcul
la acordarea ajutorului pentru incdlzirea locuinlei, in termen de 5 zile de la c r a la care a intevenit
modificarea.
Art.4. (1) Persoana nemullumitd se poate adresa autoritdlii publice emiter t :,, in termen de 30 de
zile de la data comunicdrii actului administrativ, in vederea revocdrii, in tot sau ir I rafle, a acestujia.
(2) in cazul in care persoana in cauzd este nemullumitd de modul de so r {ionare a contestatiei,
dispozilia poate fi atacatd la Tribunalul Iagi-Sec{ia a Il-a Civild de Contencios,. lrninistrativ gi Fiscal,
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_Art.S. Copii de pe prezenta dispozilie vor fi
Miroslava, domnului Maftei Costachi, -serviciului
de
specialitate al primarului, Agenfiei Judeiene pentru pld{i
Judefului Iagi pentru exercitarea controlului de legalitate.
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