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DISPOZITIE

privind recuperarea ajutorului pentru incdlzirea locuinJei cu combustibili solizi sau
petrolieri, nejustificat

Primarul Municipiului Ridiu{i Aurel Olarean;
Analizdnd referatul intocmit de Levi{chi Ana-Maria salariatd cu atribulii de serviciu

privind implementarea prevederilor OUG 7012011 privind mdsurile de proteclie socialS in
perioada sezonului rece, inregistrat la nr. 187/06.02.2012, prin care aratd cd, d-na $efler Maria
din municipiul Rddiuti, str. C-tin Dobrogeanu Gherea nr. 18, CNP 2320817333194 a beneficiat
de prevederile OUG 7012011 p-rivind mdsurile de proteclie sociald in perioada sezonului rece,
pdni la data de 31.12.2011. IncepAnd cu data de 01.01.2012 drepturile i-au fost incetate.
deoarece sus-numita a decedat in data de 30.1 1.201I.

in conformitate cu art. 11, alin.(1) din Ordonanta Guvernului T0l20ll,inbazaDispozitiei
Primarului Nr. 1432117.I".2011, sus numitei i se acordd suma de 68 lei, reprezentdnd ajutorul
pentru incdlzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru lunile noiembrie si
decembrie 2011 .

Se dispune recuperarea sumei de 34 lei, reprezentdnd ajutorul pentru incdlzirea locuinlei cu
combustibili solizi sau petrolieri, primit nejustificat pentru luna decembrie2071, conform art. 13,
aiin. (2) din Ordonanla Guvernului 7012011.

In temeiul dispoziliunilor aru. 63, alin. (5), lit."c" gi ale art. 68 alin. (l) din Legea
administralieipublice locale nr.215 din23.04.2001(x*republicata**)(xactualizata*);

DISPUNE:

Art.l. Se aprobd recuperarea sumei de 34 lei, reprezentAnd ajutorul pentru incdlzirea
locuinlei cu combustibili solizi sau petrolieri, primit nejustificat pentru luna decembrie 20l l de
numita $efler Maria din mun. Rid5uli, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 18, jud. Suceava.

Art.2. Prezenta dispozilie poate fi atacatd potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 5 5 412004.

Art.3. Directia de Asistenli Sociald din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Rddduti. va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii"
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Romdnia
Judeful Suceava

Consiliul Local Radauli
Directia de Asistenfi Sociald

Nr. 187 106.02.2A12
I.C.B.2

REFERAT
a

Subsemnata Levilchi Ana-Maria salariati in cadrul Direcflei de Asistenld Sociaii
Rddduli, cu atribulii de serviciu privind implementarea prevederilor OUG 70/2Oit privinO
mdsurile de protecJie sociald in perioada sezonului rece, am constatat urmatoarele:

Numita $efler Maria, cu domiciliul in mun. Rddaufi, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr.
18, a beneficiat de ajutor de incdlzire a locuinfei cu combustibili solizi sau petrolieri, comform
prevederilor O.U.G 7012011, pentru lwrile noiembrie si decembrie 201I, in cuantum de 34 lei
qentru fiecare luni; incep6nd cu data de 01.0I.2012 i s-a incetat ajutorul intrucAt sus numita a
decedat ladxa de 30.1I.2011. .,. . , {

Este necesard recuperarea sumei de 34lei, reprezentdnd ajutorul de incdlzire pentru lura
decembrie 201I, fiind considerat nejustificat, conform art. 13, alin. (2), din OUG 7012011,

In temeiul dispoziliunilor art. 63, alin.(5), lit. ,,c,, gi ale art. 6g, alin (1) din Legea
administraliei publice locale nr. 2151200I (**republicatd**)(*actualizatd*), sunt intrunite
condiliile de emitere a dispoziliei.
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