ROMANIA

PRIMARUL COMUNEI SINE$TI
JUDETUL IA$I
Tel/fax: 0232-325100 cod postal 707450

DISPOZITIE

privind recuperarea unor sume acordate necuvenit cu titlu de ajutor incalzire V.M.G.
beneficiarului NICA CONSTANTIN
Primarul comunei Sineqti jude;ul lasi,
Avand ln vedere
- referatul compartimentului de asistenta sociala inregistrat 5u6 6r:1-+-3din aai. ae.'{fi020 prin care se
propune recuperarea sumelor acordate necuvenit cu tiilu de ajutor incalzire V.M.G. pentru familia/beneficiarul
BUZILA ANICA domiciliat in satul OSOI, comuna Sinesti, judetul lasi;
In conformitate cu prevederile:
- art.30 alin. (2) si (4) din OUG nr.70/2011
- H.G.R. nr.92012011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanlei de urgentd a
Guvernului nr.7012011 privind masurile de protecile sociald in perioada sezonului rece;
lnbaza prerogativelor stabilite de art.155 alin.(1), lit. d) cu trimitere la alin.(5) litera a) si in temeiul art.196 alin.1
lit.b) din din OUG Nr.57l2019 privind Codul Administrativ,

1.

DISPUNE:

-.Recuperarea sumelor acordate necuvenit pentru perioada Noiembrie 2019, in cuantum de 58 lei,
reprezentand ajutor peniru incalzirea locuintei incasat de Qatre familia/beneficiarul NICA CONSTANTIN cu CNP
2600216226348 din sat Osoi, comuna Sinesti, jud.lasi din urmatorul motiv - dosar VMG suspendat.

Art,

Art.2.

Prezenta dispozitie poate fi atacata in justitie potrivit prevederior Legii nr.55412004 a contenciosului

administrativ.

Aft. 3. Compadimentul de asistenta sociala va comunica prezenta dispozitie:
- persoanei/reprezentantului legal al familiei mentionate la ad.1 spre stiinta,
- Agentiei Judeteana pentru Platl si Inspectie Sociala lasi,
Art. 4. Compartimentele asistenta sociala Ei contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului comunei
Sinesti, judetul lasi, vor duce la tndeplinire prevederile prezentei dispozilii. .
Art. 5. Secretarul comunei va asigura publicitatea gi va comunica prezenta dispozilie:
- persoanelor care au de indeplinit sarcini prin prezenta dispozitie, sub semnatura,spre stiinta si conformare,
-responsabilului cu pagina de internet a primariei locale,
-l nstitutiei Prefectului judetul ui lasi, pentru controlu I legalitdlii.

Contrasemnat conform aft. 243
alin. 1) din O.U,G, nr.57/2019
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