
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA DUMBRAVA ROŞIE 

PRIMAR 

 

 
DISPOZIŢIA 

Nr. 63  din 25.02.2015 

privind recuperarea sumei plătită necuvenit cu titlul de ajutor de încălzireîn perioada sezonului rece 

decembrie 2014 – martie 2015 doamnei DUMITRIU MARGARETA 

 

 
GRĂDINARU  IOAN 

PRIMARUL COMUNEI DUMBRAVA ROŞIE, JUDEŢUL NEAMŢ 

             Analizând referatul nr. 2436/24.02.2015 prin care  inspectorul cu atribuţii asistenţă socială, din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului , propune recuperarea sumei de 104 lei, plătită necuvenit cu 

titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece decembrie 2014 – martie 2015,acordat 

doamnei Dumitriu Margareta domiciliată în comuna Dumbrava Roşie; 

             În conformitate cu prevederile art. 30, alin (1-5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

70/2011 – privind măsurile de protecţie social în perioada sezonului rece şi Hotărârii Guvernului 

României nr. 920/2011 – privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenţă a 

Guvernului nr. 70/2011 şi art 141 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 

fiscală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 63, alin.(1), lit. „d” şi alin. (5) lit. “c”, art. 68, alin. (1) şi ale art. 115, 

alin. (1), lit. „a” precum şi ale art. 117 lit. "a” din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia 

publică locală; 

 

DISPUN: 

 

Art. 1  Se recuperează suma de 104 lei plătită necuvenit cu titlu de ajutor de încălzirea locuinţei în 

perioada sezonului rece decembrie 2014 – martie 2015, doamnei Dumitriu Margareta CNP – 

2490330270596, urmare a nedeclarării în cererea şi declaraţia pe propria răspundere a tuturor persoanelor 

care locuiesc în aceeaşi casă.  

Art. 2 Dispoziţia constituie titlu executoriu.  

           Art. 3 Dispoziţia poate fi contestată, în termen de 15 zile de la comunicare. 

 Art.4 Inspectorul cu atribuţii asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

Art. 5 Secretarul comunei Dumbrava Roşie va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi 

instituţiilor interesate. 

 

 

                      Primar, 

                      GRĂDINARU  IOAN 

 

                                                                    Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                                Secretar, 

                                                                                                    CHIRIŢESCU ELENA 

 
 

 

 
 

 

R/P/C.E. 
Ex. 4/25.02.2015  

Dosar. Dispoziţii primar 

 


