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DISPOZITIE
Privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incilzirea locuinlei cu combustibili solizi sau petrolieri.

conform OUG Nr. 7012011, pentru perioada sezonului rece :

1 ianuarie 2012 - 31 martie 2012.

Primarul Municipiului Rddduti Aurel Olarean ;
Analizfud referatul doamnei Levilchi Ana-\4aria, salariatd in cadrul Direcliei de Asistenti

social6, inregiskat la numirul 13 1 din data de 27 . 01 . 2012, prin care aratd urmatoarele:
un numdr de 6 de familii gi persoane singure din mun. RAdduli, au depus Cerere si declaratie pe

proprie rdspundele pentru a beneficia de ajutorul de incdlzire a locuintei cu combustibili solizi sau
petrolieri 9i se incadreazd in prevederile legale pentru a beneficia de acest ajutor pentru perioada 01.
01.2012 - 31. 03.2012

Avdnd in vedere prevederile art.17 din Ordonanla de urgenld 7012011 privind mdsurile de
proteclie sociald in perioada sezonului rece, precum qi a art.6, alin. ( 1) si (2) din HotdrArea Guvemului
nr. 920/201, privind Normele metodologice de aplicare a OUG 7012011;

In temeiul dispoziliunilor art. 63 alin. (5), lit. ".c" 9i ale art. 68, alir (1) din Legea administra{iei
publice locale nr. 21 5 12001 (* * republicata* *)(*acttalizata* 

);

DISPUNE:

Art.l. Se stabileste ajutorul pentru incdlztrea locuinlei cu combustibili solizi sau peholieri,
conform oUG Nr.70l201 1, pentru perioada sezonului rece 01.01. 2012 - 3r.03.2012, pentru un numdr
de 6 de familii 9i persoane singure din mun. Rdd[u!i, cuantumul pentru fiecare beneficiar fiind
prevAzut in situalia centralizatoare care face parte integrantd din prezenta dispozilie.

Art.Z. Plata se va face dupd ce Agenlia Judeteand de Pldli qi Inspec{ii Sociale Suceava
creditele necesare.

Art.3 aiin. (1) impotriva prezentei dispozilii se poate depune plAngere in termen de 30
de la comunicare,Ia Primarul Municipiului Radauli Aurel Olarean;

alin.(2) Persoana nemullumitd de rdspunsul primit la cererea prealabili adresat6
Primarului Municipiului Rddduli Aurel Olarean. poate ataca prezenta dispozilie la Tribunalul Judetului
Suceava, in condiliile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificdrile qi completiirile
ulterioare.

Art.4- Direclia de Asistenld Sociald, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii.
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