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DISPOZITIE
Privind stabilirea dreptului Ia aiutor pentru incelzirea locuin{ei cu gaze naturale, confom

OUG Nr.70/201 1. pentru perioada sezonului tece I

l ianuarie 2012 - 31 martie 2013,

Primarul Municipiului Ridiufi Aurel Olarean ;
Analizdnd referatul doamnei Levitchi Ana-Maria, salariate in cadrul Directiei <le

Asistentd Sociali. inregistral la numirui 179 din dara de 29.01.2013, prin care arate urmatoarele;
- un numir de 3 familii sau persoane singure din mun. Radauti, au depus Cerere si declaratie

pe proprie raspurdere pentru a beneficia de ajutorul pentm incalzirea locuintei cu gaze
natuale si se incadfeaza in prevederile legale pentru a beneficia de acest ajutot pentru
perioada 01.01.2013 - 31.03.2013;

Avand in vcdere prevederile ar1.17, din Ordona.nla de Urgenta Nr. 70/2011 privind
masurile de protectie sociala in peiioada sezonului rece. precum fi a art.6. alin.(l)si (2) din
HotdrArea Guvemului Nr.920/201 l,privind Normele metodoiogice de aplicare a OUG
Nr.70/2011 :

in teneiul dispoziliunilor a .63 alin.(5),lit. ,,c"9i aie art. 68. alin (1) din Legea administlatiei
publice locale nr. 21 5/200 I ( * * republicata* * 

X 
* actualizata* );

DISPUNE :

Art.1. Se stabileste ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, conform OUG Ni.
70/201 1, pentru perioada sezonului rece 01.01.2013 - 31.03.2013, unui numar de 3 de familii sau
persoane singure din mun. Rddduli, cuantumul pentru fiecare beneficiar fiind prevazut in situatia
centralizatoare care face pate integranta din prezenta dispozilie.

At.2. - alin.(l) Impotriva prezenlei dispozilii se poate depune pldngere in termen de 30 de
zile de la comunicare. la Primarul Municipiului Rddduli AL[el O]arean;

- alin.(2) Persoana nenultumid de rispunsul primit la cererea prealabild adresatd
Primarului Primarul Municipiului Rddduli Aurel Olarean, poate ataca ptezenta dispozilie la
Tribulnlul Judelului Suceava. in conditiile Legii Contenciosului Administrativ nr.554/2004, cu
modihcarile si completarile ultedoare

Afi.4. Direclia de Asisten!5 Sociaia. va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii.
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