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PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  

 

din 30.10.2020 

 

DISPOZIȚIE nr. 237 

privind recuperarea unei sume încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, 
cărbuni, combustibili petrolieri pentru perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021, de către d-na. STOICAN 

Clemansa beneficiar de ajutor social potrivit prevederilor Legii nr.416/2020 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr. 24045 din 30.10.2020 întocmit de Roxana-Ioana TOMA, inspector - 

compartimentul Asistență Socială; 
▪ Dispoziția nr. 203 din 24.09.2020 privind stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 

titularei de ajutor social STOICAN Clemansa  pentru perioada 1 noiembrie 2020- 31 martie 2021; 

▪ Dispoziția nr. 235 din 30.10.2020 privind încetarea din plată a ajutorului social titularei STOICAN 

Clemansa; 

▪ Art. 6, art.17 și art.30 alin.(4) din OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 
sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ art. 23, art.24 și art.29 alin.(1) din HG nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului 
rece, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare ; 
▪ HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare. 
În temeiul art.196 alin.(1) lit. b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 

DISPUNE: 
 

Art.1 Se aprobă recuperarea sumei de 290 lei, reprezentând sume plătite necuvenit acordate de către 
primarul comunei Bod, județul Brașov, prin Dispoziția nr. 203 din 24.09.2020 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinței cu lemne titularei de ajutor social STOICAN Clemansa pentru perioada 1 
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noiembrie 2020- 31 martie 2021, de la beneficiara de ajutor social potrivit Legii nr.416/2020 d-na. STOICAN 

Clemansa, identificată cu CNP 2680215044473, având domiciliul în Colonia Bod, Str. Fermei, bl.1069, ap.14, 

jud. Brașov, urmare a nedeclarării veniturilor obținute din salariu de către titulară. 
Art.2 Prezenta dispoziție constituie titlu executoriu. 
Art.3 Suma de 290 lei care trebuie recuperată va fi plătită de către titulara ajutorului de încălzire, STOICAN 
Clemansa la casieria Primăriei Bod până la data de 30 noiembrie 2020. 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul 
Asistență Socială și Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei comunei Bod. 
Art.5  Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004 cu modificările ulterioare. 
 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 

 

 

 

 

 

VIZĂ CFPP 

Maria-Daniela GAVRILOIU  


