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DISPOZITIE
Privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incdlzifea locuinlei cu energie remicd in

sistem centralizat, confom O.U.G. Nr. 70/2011, pentu pe oada sezonului rece I

I decembrie 2012 -31 martie 2013.

Primarul Municipiului Rldiuti Aurel Otarean ;
Analizand referatul doamnei Levitchi Ana-Maria, salaiata in cadrul Direcliei de

Asistenle Sociald, iffegistrat la numerul 179 /29.0i.2013, prin care atatd umatoarele:
- uo mrm5r de l lfamilii ti persoane singure din mun. Rddduti, au depus Cerere $i declaratie pe
proprie dspundere pentru a beneficia de ajutorul pentru inc5lzirea locuinlei in sistem
centralizat fi se incadreaze in prevederile legale pentru a beneficia de acest ajutor pentru
perioada 01.01.2013 - 31.03.2013;

Avdnd in vedere prevede le art.17, din Ordonanla de Urgenta Nr. 70/2011 privind
masurile de proteciie sociale in perioada sezonului rece, precum fi a art. 6. alin.(l)si f2) din
Hot[rArea Guvernului Nr. 920/2011, p vind Normele metodologice de aplicare a OUG
Nr.70/2011 :

in temeiul dispoziliunilor an. 63 alin. (5), lit. ,,c"qi ale art.68,alin (1) din Legea
administraliei publice locaie nr.2 1 5/2 00 1 ( 

* *republicata* * 
)( 

* act ralizata*):

DISPUNE :

Ar1.1. Se stabilegte ajutorul pentru incdlzirea locuintei in sistem centializat. colforrn OUG
Nr. 70/2011, pentru pe oada sezonului rece 01.01.2013 31.03.2013, unui numar de l1
familii qi persoane singure din mun. Rddaufi, compensarea procentuala penfu fiecate
beneficiar l_rind prevazul in situatia centralizatoare care face pafie integranta din prezenta
dispozitie;

An.2, - alin.(l) Impotdva prezenrei dispozitii se poate depune plangere in termen de 30 de
zile de la comuicare, la Primarul Municipiuloi Rddeuti Auel Olarean:

- alin.(2) Persoana nemuliumitd de rAspunsul primit la cererea prealabila adresati
Primarului Municipiului Rddduli Aurel Olarean, poate ataca prezenta dispozitie la Tribunalul
Judetului Suceava, in conditiile Legii Contenciosului Administativ nr.554/200.1, cu
modificarile si completa le uherioare;

,4.rt.3. Direclia de Asisten!5 Sociala, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozifii.
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