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DISPOZITIE
Privind stabilirea &eptului la ajutor pentru incAlzirea locuinlei cu combustibili solizi sau

petrolieri, conlbm OUG Nr.70/2011, pentru pedoada sezonului rece I

1 ianuarie 2013 -31 martie 2013.

Primarul Municipiului Ridduti Aurel Olarean ;
Analizdnd referatul doamnei Levitchi Ana-Maria, salariata in cadrul Directiei de Asistentd

Sociald, inregistrat la numirul 179dindatade29.01.2013,p n care aratA wmatoarele:
- D-na BODNAR SIMONA din mur. Radauri, str lNG. ANDRONtc MOTRESCU.N| 28. a deDus

Cerere si declaratie pe proprie raspundere pentru a beneficia de ajutorul de incalzire a locuintei cu
combustibili solizi sau petrolieri si se incadreaza in prevederile legale pentru a beneficia de acest
ajutor pentru perioada 01.01.2013 - 31.03.2013

Avand in vedere prevederile art.17. din Ordonanla de urgenta 7012011 privind masudle de
protectie sociala in perioada sezonului rece,precum 9i a art.6, alin.(1) si (2) din HotArerea
Guvemului . 920/201 1, privind Normele metodologice de aplicare a OUG 70/201 I ;

in temeiul dispozilirnilor afi.63 alin.(5),]it.,.c"9i ale art.68.aiin (1) din Legea adminisualiei
publice locale ff.215/2001(**republicata**X*actualizata*);

DISPUNE :

Art.l. Se stabileste ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri,
conform OUG Nr.70/2011, pentru perioada sezonului rece 0i.01.2013 - 31.03.2013. pentru d-na
BODNAR SIMONA din mun. Radauti. str tNG. ANDRONTC N4OTRESCU,NT. 28, cuantumul fiind
prevazut in situatia centralizatoare care face parle integranta din prezenta dispozitie.

Ar1.2. Plata se va face dupa ce Agentia de Prestatii si Inspectii Sociale Suceava va vira
creditele necesare.

Art.3, - alin.(l) hnpotriva prezentei dispozitii se poate depune plangere in termen de 30 de zile
de la comunicare, la Primarul Municipiului Radauti - Aurel Olarean;

- alin.(2) Persoana nemr.dtumita de raspunsul primit la cererea prealabila adresata
Primarului Primarul Municipiului Radauti Aurel Olarean. poate ataca prezenta dispozitie la
Tribunalul Judetului Suceava, in conditiile Legii contenciosului administativ nr.554/2004, cu
modifi carile si completarile ulterioare

Art.,4. Direclia de Asistentd Sociala. va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii.
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