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DISPOZITIE NR. 344 / 18.10.2021 

privind recuperarea sumei necuvenite provenite din incasarea 

ajutorului pentru incalzirea locuintei de la numitul Grigore Marin 

 

 

 
Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj, Preda Cristache, ales in functie conform 

Incheiere din data de 14.10.2020, dosar nr.1903/304/2020 al Judecatoriei Segarcea; 

Avand in vedere referatul inregistrat la nr.4714/18.10.2021 intocmit de catre inspector 

Olaru Ileana din cadrul compartimentului Protectie si Asistenta Sociala, prin care propune 

recuperarea debitului pentru o persoana beneficiara de ajutor pentru incalzirea locuintei, 

Procesul-Verbal de Control cu nr.20632/01.09.2021 al AJPIS Dolj, in conformitate cu 

prevederile art.30 din OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada 

sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

In temeiul art.155, lit.e, art.196, alin.1, lit.b, art.197, alin.1, art.199, alin.1 si alin.2, art.240, 

alin.1 si art.243, alin.1, lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

 
 

DISPUNE: 

 

Art.1.Se impune recuperarea sumei in cuantum de 290 lei de la numitul GRIGORE 

MARIN, CNP-    ce reprezinta sume necuvenite provenite din incasarea ajutorului 

pentru incalzirea locuintei acordat in perioada noiembrie 2020-martie 2021, conform 

Masura nr.17 din Procesul-Verbal de Control cu nr.20632/01.09.2021 al AJPIS Dolj. 

Art.2.Suma prevazuta la art.1. va fi recuperata de catre compartimentul Protectie si 

Asistenta Sociala prin compartimentul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei comunei 

Gangiova in termen de maxim 3 luni de la aducerea la cunostinta a prezentei dispozitii, 

conform art.30 din OUG 70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.3.(1)Prezenta dispozitie constituie titlu executoriu si poate fi contestata la autoritatea 

publica emitenta in termen de 30 de zile de la comunicare, conform art.7, alin.1 din Legea 

nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. 

(2)Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor de la alin.(1) susnumitul se poate 

adresa instantei judecatoresti competente, potrivit Legii nr.554/2004 privind contenciosul 

administrativ. 

Art.4. Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului - Judetul Dolj, numitului 

Grigore Marin, Compartimentului Protectie si Asistenta Sociala, Compartimentului Impozite 

si Taxe Locale pentru punerea in aplicare a prezentei dispozitii si va fi afisata pe site-ul 

institutiei. 
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