
PRIMARUL ORASULUI SEINI  

 

D I S P O Z I T I A  nr.96 

privind recuperarea sumelor incasate necuvenit pentru  incalzirea locuintei cu 

combustibil solid  

 

 

            Primarul orasului Seini ,  avand in vedere : 

V                              Procesul Verbal de Control nr. 1569/29.03.2022 emis de Agentia Judeteana Pentru 

Plati Si Inspectie Sociala Maramures, prin care se constata  faptul ca, in urma controlului 

efectuat, s-a modificat venitul familiei din dosarul de ajutor de incalzire al  numitei  Cardos 

Claudia      , CNP  ,domiciliata in oras Seini  str.       nr.  .    

           In baza prevederilor  art 33 alin (3),(4) si (5)  din  Legea  nr. 226 din 16 septembrie 

2021 privind stabilirea măsurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de 

energie  si a art.  37 din HG  nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala 

pentru consumatorul vulnerabil de energie                

In baza art. 155, alin. 1, lit. d si e, alin. 5 lit. a si e si art. 196 lit. b din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, republicat, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

                                                        

DISPUN: 

 

         Art.1.  Recuperarea sumei de 64   lei  reprezentand  ajutorul de incalzire a locuintei cu combustibil 

solid pentru perioada 01.02.2022- 28.02.2022 si 01.03.2022-31.03.2022    incasata  necuvenit , de catre 

numita Cardos Claudia   , domiciliata in oras Seini  str.      nr.  ; 

 

Art. 2. Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare/afisare, 

conform prevederilor Legii nr.544/2004 a contenciosului administrativ. 

 

Art. 3.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

 

- Instituiei Prefectului  Judeţului Maramureş;  

- AJPIS Maramures; 

- DAS Seini; 

- D-nei Cardos Claudia       ; 

 

 

Seini la:03.05.2022 

 

 

 

Avizat pentru legalitate                                                                                  Primar 

  Secretar  general                                                                          ec. Tulbure Gabriela Florica  

    Sasca Ovidiu  
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