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MUNICIPIUL RADAUTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind recuperarea ajutorului pentru incilzirea locuin{ei cu combustibili solizi sau

petrolied, necuvenit

Primarul Municipiului Ridiuti Aurel Olarean:
-{nalizand reI'emtul intocmit de Levilchi Ana-Maria sala atd cu aributii de

serviciu pdvind implementarea prevederilor OUG 70/201i privind mdsurile de prorecfie sociald
in pe oada sezonului reoe, ituegistrat la nr. 517/02.04.20i2. prin care ara6 cd nunirul Bilbi
Romicd. CNP 1700406333201. cu donricrliul in mun. Radduti. str grefan cel Mare. nr. 55. a
beneficiat de prevede le OUG 70/201 1 privind misurile de proteclie sociali in perioacla
sezonnlui rece. pene Ia data de ).9.02.201). Incepend cu data de 01.03.2012 drepturile i-au fosr
incetate. deoarece la momentul deplasdrii in teren pentiu ef'ectuarea anchetei socrale s-a conslatat
ca sus Dr.u'nitul este plecat din tare din luna noiernbrie 201 1.

ID conlormitate cu art. 11, alin.(l), lit. a. din Ordonanta Guvemului 70i2011. in baza
Dispozitiei Pdmarului Nr. 1432117 .ll.2011 , sus numitului i s-a acordat suma de 54 lej-
reprezentand ajutorul pentru incilzir,.a locuintei cu combustibili soiizi sau perrolied pentru
tiecare lune din perioada noienbrie 201 I febrLrarie 2012. pAnd la data incetdrii.

Sc dispune recuperarea sumei de 2 Lb Jer. reprezenrand ajurorul pentru rnc5izirea locuinlci
cu combustibili solizi sau petrolieri, primit necuvenil pentru perioada noiembrie 20i I - februarie
2012.^conlbnn art. 30. alin. (,1) din Ordonarrra Cuvernului 70/2011.

In temeiul dispozitiunilor art.63, alin. (5). lit."c" ii ale afi.6g a1in. (1) din Lcsea
administraliei publice locale rr. 215 din 23.04.2001(**republjcara**)(*actualizata+l;

DISPUNE:

Art.1. Se aprobd recuperarea sunei de 216 lei. reprezentdnd ajutorul pentru incalzirea
locuirltei cu combustibili solizi sau petrolieri, primit necuvenir pentru perioada noiembie 201 I _

februarie 2012. de numitul Bilbd Romicd, cu domiciliul in mun. Rddduli, str. gtefan cel N4are.
nr.55. CNP 1700406333201, jud. Suceava.

_ Art.2. Prezenta dispozilie poate fi atacatd potivil prcvederilor Legii contenciosului
adninistrati\' tu. 55,1,,2004.

Art.3. Difecfia de AsisteDld Sociala din subordinea Consiliului I_ocal a1 Municioiului
Ridiugi, va duce la indeplinire prevedeijle prezentei dispoziqii.
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