
ROMANIA
JUDETUL ARAD
PRIMARULCOMUNEISOFRONEA

Avizat pentru legalitate,
Secret rul comunei

STEA MIHAELA

o I S P 0 ZIT I A N R. 21,
din 24 februarie 2014.

privind incetarea ajutorului pentru lncalztrea locuintel cu gaze naturale, d-nei
Stefanovici Cornelia

Avand in vedere:
-prevederile art. 17 din OUG 70/2011 privind rnasurlle de protectie soclala In perioada sezonului rece, modificata cu

OG 27/2013;
- Ancheta sociala nr. 582/24.02.2014 d-nei Stefanovici Cornelia dorn.in comuna Sofronea nr. 226 , intocmita de
d-na Mitocaru Florina inspector compartimentului social a Primariei Comunei Sofronea;
-prevederile art. 6 din HG 920/2011 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG 70/2011;
-prevederile HG 938/2011 pentru modificarea anexelor nr.1 ~i 211a normele metodologice de aplicare a prevederilor
OUG 70/2011 privind rnasurile de protectie sociala In perioada sezonului rece,aprobate prin HG.920/2011.

- prevederile HG 778/2013 pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG
70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin Hotararea Guvernului
920/2011;
- prevederile art. 19 din OUG 70/2011 privind rnasurile de protectie sociala In perioada sezonului rece, modificata cu
OG 27/2013;
- referat nr. 584 / 24.02.2014 al d-nei Mitocaru Florina privind faptul ca veniturile familiei Stefanovici au fost
modificate, motiv pentru care se impune incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei iar pentru luna ianuarie 2014,
sumele incasate necuvenit se vor recupera.

in temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicata, cu modlflcarlle si completarlle ulterioare,

Primarul emite urrnatoarea dispozitie:

Art. 1 - Incepanad cu data de 01.02.2014 inceteaza ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaz
din perioada noiembrie2013 - martie 2014 ben~ficiar Stefanovici Cornelia dom. In localitatea
Sofronea nr. 226, Jud. Arad, l
Art. 2 - Pentru luna ianuarie se va recupera suma de 35 lei, reprezentand sume platite
necuvanit, pentru motivele mentionate in preambulul prezentei dispozitii;
Art. 3 - Se constituie debit de recuperat de 35 lei.
Art. 4 - Titularul are obliqatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita in
components familiei sl a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la
data rnodficarii.
Art. 5 - Data platii ajutorului pentru incalzlrea locuintei si modalitatea de plata a acestuia se
stabilesc conform prevederilor legale.
Art. 6 - (1) Impotriva prezentei dispozltil se poate depune, in termen de 30 de zile de la
comunicare, planqere prealabila la primarul comunei Sofronea .

(2) Persoana nemultumlta de raspunsul primit la cererea prealabtla adresata primarului
poate ataca prezenta dispozitie la Tribunalul Arad in condltiile Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificarile si cornpletanle ulterioare.
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