ROMANIA
JUDETULNEAMT
COMUNA ION CREANGA
PRIMAR

DISPOZITIE
NR. 63 DIN J

'
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Privind recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlu de aiutor social al
Doamnei DANILA MARIA
Primarul comunei Ion Creang4 judetul Neamt,Ing.Prichici petrica;
Examinand :
-referatul nr.1073 din 09.02.2018 intocmit de doamna Boeru Catalina-luliana responabil de aplicarea
prevederilor Legii nr.4l612001 privind V.M.G ;
- Adeverinta

de venit nr.2730208060098 din 05.02.2018 emisa de A.J.F.P Neamt , Serviciul Fiscal

Municipal Roman;
- Ancheta sociala efectuata
Avand in vedere :

in data de 12.02.2018 ;

-Dispozitia nr.l03 din 22.04.2008 privind acordarea dreptului de ajutor social al doamnei Danila
Maria
'art.l4, art.21 din Legea4161200l, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- art.36 din H.G.nr. 501201I pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.4161200l
privind VMG;
- art. I alin.(4) din O.U.G nr.44 din 26.06.2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea
debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala.
In temeiul dispozitiilor art.63 alin.(2) lit."e" si ale art.68 alin.(l ) din Legea nr.2l5l200l privind
administratia publica locala ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
DISPUN:

Art.l Recuperareasumeiincasatecadrepturi banesti acordate cu titlu ajutor social necuvenit
pentru anul 2017 de catre doamna Danila Maria ,CNp
Jomiciliata in satul
Rece4str. Siretului , m.73,comuna Ion Creanga jud. Neamt ,reprezentand venituri obtinute din arenda
, conform , adeverintei de venit nr. 2730208060098 din 05.02.2018 emisa de A.J.F.P Neamt ,
Serviciul Fiscal Municipal Roman .
Art.Z Prezenta dispozitie va fi transmisa Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala
Neamt , pentru recuperarea sumei platite necuvenit cu titlu de ajutor social .
Art.3

alin.(l)

Dispozitie poate fi contestata in termen de 5 zile de la comunicare ,primarului

comunei Ion Creanga.

Alin.(2) In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei depusa la primarul
comunei,dispozitia poate fi atacata la Tribunalul Neamt in termen de 30 de zile de la comunicare, in
conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a conteciosului administrativ cu modificarile si
completari le ulterioare.

Art.4 Doamna Boeru

Catalina

-

Iuliana , consilier

,

va duce la indeplinire prevederile prezentei.

ETRICA
Avizat ptr.Legalitate

SECRETAR

NITA MIHAELA

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARUL COMUNEI ION CREANGA

DISPOZTTIA
Nr.70 din 21.02.2018
privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incdlzirea locuinlei cu lemne, cirbuni,
combustibili petrolieri, familiei domnului STANCIU TOADER pentru perioada
februarie - martie 2018
Primarul comunei lon Creang6, jud. Nearn[;
Avdnd in vedere :
- dispoziliile art.l4,l7,l8 din Ordonanla de Urgenli a Guvernului nr.7012011 privind
mdsurile de protec{ie sociald in perioada sezonului rece cu modificdrile gi complet6rile
aduse prin OUG nr. 2712013 9i HG nr.77812013;
- prevederile H.G. nr. 92012011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor OUG nr. 7012011 privind mSsurile de protec{ie socialS in perioada
sezonului rece, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Analizdnd cererea insolitd de declaraJia pe propria rdspundere privind
componen{a lamiliei gi veniturile acesteia, depusd de domnul Stanciu Toader gi inregistratd
in Registru^lspecial lanr.281 ;
ln temeiul dispoziliilor art.36,alin.(6),lit."a"pct.2;art.63, alin.( I ) lit."d",
alin.(5)lit."c" pi ale art.68 alin. (1) din Legea Administraliei Publice Locale nr.21512001,
republicat6, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
Primarul emite urmltoarea dispozifie:
Art.1. Se constatd cd in Registrul special de inregistrare a cererilor depuse pentru
acordarea ajutorului privind tncdlzirea locuinfei a fost inscrisd in data de 09.02.2018
cererea domnului Stanciu Toader.
Art.2. Se stabileqte , incepdnd cu data de 01.02.2018 pentru toatl perioada
sezonului rece, februarie- martie 2018, dreptul la ajutor pentru incllzirea locuinlei familiei
domnului Stanciu Toader in sumd de 78 lei, cuantumul fiind previzut ?n anexa care face parte
din prezenta dispozilie.
Art.3. Modul de soluiionare a cererii se transmite titularului ajutorlui pentru
incdlzirea locuinlei prin grija cornpanimentului de asistenl5 $i proteclie sociald.
Art.4. Titularul ajutorului are obligalia de a aduce la cunogtinfa primarului orice
rnodificare intervenit6 in coniponenla familiei gi a veniturilor realizate sau cu privire la
domiciliu" in termen de 5 zile de la data modificarii,
Art.S. Data pl51ii ajutorului pentru incdlzirea locuinlei gi modalitatea de platd a
acestuia se stabilesc dupd cum urmeazd: 3 zile lucritoare de la data ridicdrii sumei
din trezorerie.
Art.6.-(l) impotriva prezentei dispozilii se poate depune, in termen de 30 de zile
de la comunicare, pldngere prealabild la primarul comunei lon Creangd.
-(2) Persoana nemultrumita de rdspunsul prirnit la cererea prealabi16 adresatd
primarului comunei Ion Creangl poate ataca prezenta dispozilie la Tribunalul
Judeiului Neam1, ?n condiliile Legii contenciosului administrativ nr. 55412004, cu
rnodificdrile gi complet6rile ulterioare.
Avizat pt.legalitate,
ING. PRICHICI IPETRICA
SECRETAR,

NITA MIHAELA

ROMANIA

Anexa nr.17

JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI ION CREANGA
NR.1337 DtN21.02.2018
SITUATIE

privind beneficiarii si cuantumul ajutoarelor pentru combustibili solizi sau lichizi
in luna FEBRUARIE 2018, MARTIE 2018

VENIT

NR.

Nr.Crt

1

TITULAR

STANCIU TOADER

CNP

ADRESA

on Creanga
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DISPOZITIEI
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4
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NITA MIHAELA

9

Pagin 1 din

1

Buget local

NR.DE LUNI
PENTRU
CUANTUM
CARE SE TOTAL BUGET
DE STAT
ACORDA
AJUTORUL
2

78
78

