
ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de ajutor pentru încălzirea 

locuinţei cu combustibil solid de doamna 
FILIPOI Lidia 

IOAN MORARU, primar al comunei Dorna Arini,judeţul Suceava, 
Luând în considerare: 
Referatul compartimentului de Stare civilă şi asistenţă socială din cadrul Aparatului 

propriu de specialitate al Primarului comunei, înregistrat sub nr.6702 din 10.11.2016; 
Prevederile Dispoziţiei nr. 144/2014, pentru aprobarea sumei cu destinaţia pentru 

încălzirea locuinţelor cu sombustibul solid numitei FILIPOI Lidia din comuna Dorna Arini, 
judeţul Suceava, pentru perioada 01 noiembrie 2014-31 martie 2015; 

în baza prevederilor: 
art. 13, art.30 alin.(4), al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind 

măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată de Legea nr.92/2012 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie 
socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare; 

art.29 din Hotărârea Guvernului României nr. 920/2011 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

art. 181 alin. (1) pct. 2 şi alin. (2) din Legea 134/2010, Codul de procedură civilă, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

art. 7 şi art. 11 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţii aşa 
cum sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c" şi „d", alin. (4) lit. „a", alin. (5) şi art. 
68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N : 

Art.l (1)- Se aprobă recuperarea sumei de 270 lei, de la numita FILIPOI Lidia, 
reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibil solid, pentru perioada 01 noiembrie 2014- 31 martie 2015. 

(2) - Sumele prevăzute la alin (1) se recuperează de către Biroul buget local, resurse 
umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din cadrul Aparatului propriu de specialitate 
al Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, de la beneficiar, în termen de 
maximum 3 luni şi se transferă Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava 
facându-se venituri la bugetul de stat. 



Art.2 -(1) Prezenta dispoziţie, constituie titlu executoriu, are caracter individual şi 
poate fi contestată de persoana nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Dorna-Arini, 
Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la data luării la cunoştinţă de prevederile acesteia, 
putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia. 

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin. (1) este de competenţa 
Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava. 

(3) Primarul Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile 
depuse, în termen de 30 de zile calculate în condiţiile Codului civil. 

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită 
se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în termen de 6 luni de la: 

a) data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă; 
b) data comunicării refuzului nejustificat de soluţionare a cererii; 
c) data expirării termenului de soluţionare a plângerii prealabile, respectiv data expirării 

termenului legal de soluţionare a cererii; 
d) data expirării termenului de 30 zile, calculat de la comunicarea actului administrativ 

emis în soluţionarea favorabilă a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile; 
(5) Pentru motive temeinice, cererea la instant competentă poate fi introdusă şi peste 

termenul prevăzut la alin. (4), dar nu mai târziu de un an de la data comunicării actului, data 
luării la cunoştinţă sau data introducerii cererii, după caz. 

Art. 3 - Biroul buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu 
din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul 
Suceava va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii iar secretarul comunei se va 
îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor interesaţi în termen de 5 zile 
lucrătoare şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate 
în acelaşi termen. 


