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DISPOZITIA NR.220/ 24.03.2023 

privind recuperarea sumei incasate necuvenit de catre domnul Avram Mircea,  
beneficiar de ajutor de incalzire a locuintei, cu lemne, carbuni,  

combustibili petrolieri pentru sezonul 2020-2021 
                   
    Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj, Preda Cristache, ales in functie conform 
sentintei civile nr.554, dosar nr.908/304/2016 din 22.06.2016 a Judecatoriei Segarcea; 
   Avand în vedere referatul inregistrat la nr.2008/24.03.2023 intocmit de Olaru Ileana, 
inspector asistenta sociala, prin care propune emiterea unei dispozitii privind recuperarea 
sumei incasate necuvenit de catre domnul Avram Mircea, beneficiar de ajutor de incalzire a 
locuintei, cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru sezonul 2020-2021, intrucat detine 
un bun din lista bunurilor de conduce la excluderea acestuia de la ajutorul locuintei – 2 
autoturisme, in conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie 
sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.920/2011 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, OUG 
nr.93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de 
asistenta sociala, percum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016, 
pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr.50/2011, a Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea 
familiei, aprobate prin HG nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, 
aprobate prin HG nr. 920/2011 ; 
   În temeiul 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 aproba recuperarea sumei in cuantum de 270 lei reprezentand ajutor de incalzire a 
locuintei pentru sezonul rece, primit necuvenit in perioada noiembrie 2020-martie 2021, de la 
numitul Avram Mircea, CNP-   , domiciliat in comuna Gângiova, judetul Dolj. 
Art.2.Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare . 
Art.3.Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza compartimentul Contabilitate si Resurse 
Umane. 
Art.4.Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului-Judetul Dolj, Compartimentului 
Contabilitate si Resurse Umane, domnului Avram Mircea si va fi afisata pe site-ul institutiei. 
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