
ROMÂNIA
Judeţul Bistrita-Nasaud

Comuna Sânt

PRIMARD|s POZIŢIE
privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

si recuperarea sumelor incasate necuvenit,

de la d-l (d-na)cotul sabina,

cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne

Primarul Comunei Sânt, jud. Bistrita-Nasaud,
Având în vedere:

Cererea d-lui(ei)cotul sabina, domiciliat(â) în Comuna Sânt,
loc.SANT, str.PRINCIPALA, nr.726jud.  Bistrita-Nasaud
si declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne
înregistrată la nr.177 /        18/11/2016;

-Dispoziţia primarului nr.      261  / 22/11/2016privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea
locuinpei cu lemne, pe perioada   Noiembrie-2016--Martie-20i7, titularilor cererilor de ajutor pentru

încălzirea locuinpei prevâzupi în anexa 1 care face parte integrantă din dispozipie;
- Prevederile Ordonanţei de Urgenta nr. 70/2011 privind măsurile de protecpie socială

în perioada sezonului rece;
-O.U.G. nr. 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenta
sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea în anul 2016;
-H.G.R nr. 559/2017 din 4 august 2017 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011,
a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocapia pentru suspinerea familiei,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, i a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanpei de urgenpâ a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecpie socială în perioada sezonului
rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011;

- Procesul verbal de control nr.      23 / 24/05/2018  întocmit de Agenpia Napionalâ pentru Plâpi i
Inspecpie Socială   Bistrita-Nasaud, înregistrat în registrul entitâpii cu nr.  2423    4/05/2018.
Controlul s-a efectuat în baza Deciziei nr.     61  / 15/02/2018   a Directorului general al Agenpiei Napionale
pentru Plâpi i Inspecpie Socială;

-Ancheta socială nr.    3303/  25/07/2018  , efectuata i reanalizarea cererii, pentru a lua în calcul i
alte venituri ale d-lui (d-nei);

In temeiul art.61 alin.2 si art.68 alin.1 din Legea nr.215/ 2001, republicata, privind administraţia publica locala;

DISPUN
Art.1.  Modificarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuinţei cu  lemne  doamnei/ domnului

COTUL SABINACU domiciliul în SANT/PRINCIPALA726//Bistrita-Nasaud,
CNP   2370504064334în calitate de titular al ajutorului de la suma de   o     la suma de    o
pe prioadaNoiembrie-2016-Martie-2017.

Art.2. Recuperarea de la d-l (d-na)cotul sabinaa sumei de  48    lei, care

reprezintă ajutorul pentru încălzirea locuinpei cu lemne pentru perioada  Noiembrie-2016-Martie-20i7,

din următoarele motive:
Titularul nu si-a declarat corect veniturile.

Art.3.Prezenta Dispoziţie poate fi atacata cu plângere prealabila la primăriaComunei Sânt
in termen de 30 de zile de la comunicare, in condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ,
cu modificările si completările ulterioare.
Art.4.în cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, dispoziţia poate fi atacată la
Tribunalul     Bistrita-Nasaud, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi comunicata în termen de 5 zile de la data emiterii.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Dispoziţii se încredinţează persoana cu atribuţii de asistenta
sociala din cadrul PrimărieiComunei Sânt.

Art.7. Prezenta Dispoziţie se comunica cu:
-Instituţia Prefectului judeţuluiBistrita-Nasaud;
-Agenţia pentru Plaţi si Inspecţie Sociala     Bistrita-Nasaud;
-d-nul/d-naCOTUL SABINAdinComuna Sant, str.PRINCIPALA

nr.  726  , judeţul

Avizat pentru legalitate
Nr.    153Secnkar,
din31/07/2018Gran/nllmil


