
 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind recuperarea  sumei încasată necuvenit  cu titlu de  ajutor pentru încalzirea locuinţei  

cu lemne pentru familia  d-nei  GHEORGHE IOANA – ALEXANDRA 

din comuna Bărcăneşti, satul Româneşti, nr. 138, judeţul Prahova, beneficiară de  ajutor social 

 

 
  Având în vedere: 

- Art.21 din  Legea nr.416/2001  privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

- rt.11 alin.(2), art.art.17 alin.6 lit.c), art.17
1 , 

art.29(1)din O.U.G. nr.70/2011   privind masurile de         

protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile  și completările ulterioare;  

- Art.29(1)  din H.G. nr. 920/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protecţie socială in perioada sezonului rece; 

- Dispoziţia primarului nr. 8 din 14.01.2020 privind incetarea ajutorului social si recuperarea    

ajutorului pentru incălzirea locuintei incepand cu data de 01.02.2020. 

- Decizia nr. 1580117336324 din 27.01.2020 a AJPIS Prahova prin care se suspenda ajutorul social d-nei 

GHEORGHE IOANA ALEXANDRA, CNP 2951013297311, incepând cu data de 01.01.2020. 

- Referatul nr.9.014  din 18.02.2020 a S.P.A.S. Bărcăneşti prin care se propune recuperarea ajutorului 

pentru incalzirea locuintei acordat in luna ianuarie 2020  d-nei GHEORGHE IOANA – 

ALEXANDRA. 

 În temeiul art.  155, alin. (1), lit. d) coroborat cu alin. (5), lit. a) și art. 196, alin. (1), lit.  b) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

Primarul comunei Barcanesti, judetul Prahova emite prezenta 

DISPOZIŢIE: 

 
Art. 1. Se constituie debit şi se recupereaza suma de 58 lei reprezentânad ajutorul pentru încălzirea 

locuinţei cu lemne încasat cu titlu necuvenit pe luna ianuarie 2020  de d-na GHEORGHE IOANA – 

ALEXANDRA, având CNP 2951013297311 din comuna Bărcăneşti, satul Româneşti, nr. 138, județul Prahova,  

beneficiară de  venit minim garantat ,ca urmare a suspendarii dosarului de ajutor social cu data de 01.01.2020 

de către A.J.P.I.S. Prahova. 

Art.2. Suma de 58 lei  încasată necuvenit cu titlu de ajutor încălzire  de fam. d-nei Gheorghe Ioana-

Alexandra se va recupera până la 31.05.2020. 

 Art.3. In cazul in care sunteti nemultumit de solutionare, dispozitia poate fi atacata la Tribunalul 

Prahova, in termen de 30 zile de la comunicare, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Art. 4. Prezenta dispozitie va fi comunicata AJPIS Prahova si solicitantului în termenele prevazute de 

lege de catre persoana desemnata pentru primirea si solutionarea cererilor de acordare  venitului minim 

garantat.  

 

PRIMAR, 

Valeriu Lupu 

                                   Contrasemneaza: 

                                                                                                                   Secretar General al Comunei 

                                     Nicoleta Savu  

        

Barcanesti, 18.02.2020 

 Nr. 73 

 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A    B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R  
 


