
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL RIDAUTI

PRIMAR

DISPOZITIE

Privind neacordarea ajutorului pentuu incdlzirea locuinjei cu gaze naturale, d-nei
NICHITEAN MARIANA din Rddduti, str. Mihai Viteazu nr. 7, SC. A,et. 4. AP.

88, iudelul Suceava;

Primarul Municipiului Rldiuti Aurel Olarean ;
- cererea ti declarafia pe propda iaspundele pentru acordarea ajuiorului pentru

incdlzirea locuinlei cu gaze naturale inregistrati la . 349 110.12.2012 a d-nei Nichirean
Mariana, din Radauti, str. Mihai Viteazu nr. 7, sc. A, et. 4, ap. 88, judetul Suceava;

- avand in vederc prelederile an. 17, din Ordonan-ta de Urgenta Nr. 70/2011 privind
misurile de proteclie socialA in perioada sezonului rece! precum ;i a art. 6, alin.(l) qi (2) din
Hotdrarea Guvernului Nr. 920/2011, privind Normele metodologice de aplicare a OUG Nr.
70t20tr:

ilr temeilll dispozitiunilor art.63 alin. (5), lit.,.c"$i ale art.68, alin (1) din Legea
administraliei publice locale nr. 215/2001(**replLblicaia**X*aciualizata*);

DISPUNE :

Art.1. Neacordarea ajutorulLli lunar pentru incab;rea locuintei cu gaze naturale d-nei nei
Nichitean Mariana" din Radauti, str. Mihai Viteazu nr. 7, sc. A. et. 4. ap. 88, judelul Suceava;
CNP| 27201 I5333199, comform O.U.G. 70/201 1, art. 6, lit. i ;

Ad.2. Motivul neacordfuii - nu este proprietarul locuintei, persoana care a instminat
locuinla in baza unui contract cu clauze d,3 intretinere. nu detine un contract de inchiriere si nici
nu este legal imputemicita de proprietarul loculntei, nu este reprezentant legal al unei persoane
care nu a implinit varsta de I8 ani;

Ax.3. - alin.(1). impotriva prezentei dispozilii se poate depune plangere in termen de 30
de zile de la comunicare, la Primarui Municiplului RadAut Aurel Olarean;

- alin.(2). in cazul in care sunteti nemullumit de solutionarea contestatiei,
dispozilia poate fi contestald ia tribunalul Suceava, potrivit prevederilor Legii contenciosului
adminisffativ nr. 554/2004.

Art.4. Direclia de AsistentA Sociala, va duce la indeplinirc prevederile prezenlei
dispozilii.
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