
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MLINICIPIUL RADAUTI

PRIMAR

DISPOZITIE
Privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incdlzirea locuinjei cu energie

termicd in sistem centralizat, pentru perioada sezonului rece :

1 FEBRUARIE 2012 - 31 MARTIE 2OI2

Primarul Municipiului Rndiu{i Aurel Olarean t
Analiz6nd referatul doamnei Levitchi Ana-Maria, salariatd in cadrul Directiei de

Asistenld Sociali, inregistrat la numirul 245 din data de 20.02.2012, prin care aratS urmatoarele;
- un numdr de 8 de familii gi persoane singure din mun. Rddiufi, au depus Cerere gi

declaralie pe proprie rdspundere pentru a beneficia de ajutorul pentru incdlzirea locuintei in
sistem centralizat gi se incadreazdin prevederile le$ale pentru a beneficia de acest ajutor pentru
perioada 01.02.2012 - 31.03.2012; "

AvAnd in vedere prevederile 4rt, 17, din Ordonanla de Urgenta Nr. 7012011
mdsurile de proteclie sociald in perioada sezonului rece, precum gi a art. 6, alin.(l) gi
Hotdrdrea Guvernului Nr. 920 I 2011, privind Normele metodologice de aplicare a
Nr.70l201 1;

in temeiul dispoziliunilor art. 63 alin. (5), lit. ,,c"qi ale art. 68, alin (1) din Legea
administraliei publice locale nr.21512001(**republicata**)(*actualizata*);

DISPUNE :

Art.1. Se stabileqte dreptul la ajutorul pentru i-ncalzirea locuinlei in sistem cenrralizat,
conform O.U.G. Nr. 7012011, pentru perioada sezonului rece 01-02.2012 - 31.03,201), unui
numar de 8 familii qi persoane singure din mun.Rdddufi, compensarea procentuali pentru
fiecare beneficiar fiind prevdzut in situalia centralizatoare care face parte integrantd din prezenta
dispozilie;

Art.z, - alin.(1) Impotriva prezentei dispoziiii se poate depune pldngere in termen de 30
de zile de la comunicare, la Primarul Municipiului Rddduli Aurel Olarean;

- alin.(Z) Persoana nemullumitd de rdspunsul primit la cererea prealabilS adresatd
Primarului Municipiului Rddaufi Aurel Olarean, poate ataca prezenta dispozilie la Tribunalul
Judelului Suceava, in condiliile LegiiContenciosuluiAdministrativ nr.55412004, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare.

Art'3. Direcfia de Asisten!6 SocialS, va duce la indeplinire prevederile prezentei
d isnozit ii

Avizat
SECRETA

Cons.Jur. Hara
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