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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA LARGU 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIA nr.3 
03.08.2012 

privind recuperarea unei sume plătită necuvenit cu titlu de ajutor 
pentru încălzirea locuinței, conform Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în 
perioada sezonului rece, de la domnul Panait Nicu domiciliat în 

comuna Largu 
 

Primarul comunei Largu, judeţul Buzău, ing. Neculai Stănel , 
Având în vedere : 

 referatul nr.9/16.01.2013 întocmit de serviciul de asistență socială din 
Primăria comunei Largu privind recuperarea unor sume plătite 
necuvenit, cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței ; 

 adeverinta de venit nr.1040218630991/17.12.2012 eliberată de 
Administrația Finanțelor Publice a orașului Pogoanele; 

 prevederile art.63 alin.1 lit.a, lit.d și lit.e; alin.4 lit.a; alin.5 lit.a; alin.6 
coroborat cu art.115 alin.1 lit.a din Legea nr.215/2001 a administrației 
publice locale, republicată și actualizată; 

 prevederile art.371^1 și următoarele din Codul de procedură civilă, 
actualizat; 

 prevederile art.11 alin.1 coroborat cu art.30 alin.4 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială 
în perioada sezonului rece; 

 prevederile art.7-8 din Legea nr.554/2004 a contenciosului 
administrative, actualizată; 

   În temeiul art.68 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată și actualizată, 
 

D I S P U N : 
 

Art.1 Constituirea debitului și recuperarea sumei reprezentând ajutor pentru 
încălzirea locuinței domnului Panait Nicu, C.N.P. 1591101100157, domiciliat 
în satul Largu, comuna Largu, județul Buzău; 
Art.2 Suma totală plătită necuvenit cu acest titlu este în cuantum de 108 lei 
și se recuperează în condițiile legii; 
Art.3 Debitorul are la dispoziție un termen de 30 zile de la comunicare 
pentru plata sumei prevăzută la art.2, aceasta urmând a fi depusă integral la 
casieria instituției noastre; 
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Art.4 După trecerea termenului prevăzut la art.3 această dispoziție devine 
titlu executoriu fără nici o altă formalitate și se supune executării silite, în 
condițiile dispozițiilor imperative privind recuperarea creanțelor bugetare; 
Art.5 Dispoziția se comunică, în conformitate cu legea, pentru executare și 
opozabilitate la debitor, un exemplar rămânând la Primăria comunei Largu; 
Art.6 După îndeplinirea procedurii prealabile, dispoziția poate fi atacată la 
instanța de contencios administrativ competentă - Tribunalul Buzău ; 
Art.7 Prin grija secretarului comunei prezenta dispoziţie va fi comunicată 
autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate . 
 
 
 
 
                        Primar, 
                   Neculai Stănel                                 contrasemnează, 
                                                                         secretarul comunei, 
                                                                            Bordea Stelică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BS/BS/2exe 
 


