ROMANIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA BRUIU
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 14/2016
privind recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuinţe cu
combustibil solid, doamnei Grancea Elena, domiciliata in comuna Bruiu, nr. 75, judeţul Sibiu

Primarul comunei Bruiu
Având în vedere:
referatul nr. 472/25.02.2016, intocmit de către d-na Matara Eugenia - Laura, delegat cu
atribuţii de asistenta sociala in cadrul Primăriei comunei Bruiu, prin care propune incetarea dreptului la ajutor
social precum si recuperarea sumei de 174 lei, suma plătită necuvenit, cu titlu de ajutor pentru incalzirea
locuinţe cu combustibil solid, doamnei Grancea Elena, domicialita in comuna Bruiu, nr. 75, judeţul Sibiu;
- Dispoziţia nr. 139/2015 privind suspendarea plaţii ajutorului social, incepand cu data de
01.12.2015;
- Dispoziţia nr. 13/2016 privind incetarea dreptului la ajutor social, incepand cu luna martie
2016;
în conformitate cu prevederile art. 30, alin.(4) din O.U.G 70/2011 privind masurile de protecţie
sociala in perioada sezonului rece, cu modificările si completările ulterioare,
în temeiul art.63 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a), art.68 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.l Recuperarea sumei de 174 lei, plătită necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuinţei cu
combustibil solid in perioada ianuarie - martie 2016, doamnei Grancea Elena, domiciliata in sat bruiu, nr. 75,
comuna Bruiu, judeţul Sibiu, avand CNP, pe motivul incetarii plaţii ajutorului social.
Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică Agenţiei Judeţeane de Prestaţii Sociale Sibiu, care asigură plata
drepturilor prevăzute la art. 1.
Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestata potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004.
Art.4. îndeplinirea prezentei revine persoanei responsabile cu atribitii de asistenta sociala din
cadrul Primăriei comunei Bruiu.
Emisa in Bruiu, la data de 26.02.2016.
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