
DISPOZITIE
privind recuperarea ajutorului pentru incilzirea locuintei cu combustibili solizi sau

perolieri. necur enir

Primarul Municipiului Ridiuti Aurel Olarean:
Analizend referatul intocmit de I_e\,4chi Ana-Maria salariatd cu arribulii de sen.iciu

privind implementarea prer,ederilor OUG 70i2011 piivind masudle de protecfle sociala in
perioada sezonului rece, ifiegistmt 1a nr. 537/02.04.2012. prin care aratd ca numitul Rusu Cosrel.
CNP: 1670,+15333213 cu domiciliul in mun. Redduti, sri. Stefan cel Mare. nr. 7. a beneficiar de
pre\ederile OUG 70'2^01 I p \i[d masurile de proteclie socia]a in perioada sezonului rece. pand la
dcra de 29.01.20i2. Incepdnd cu data de 01.03.2012 drepturile lau fost incetale. deoarece la
ancheta sociale efectuatd s-a constatat cd sus numitul depdte$te \'enitul pre\azut de ordonanta mai
sus anifliti. incepand cu lLrna ianuarie 2012.

ln conformitate cu afi. 11. alin.(l). lit. a, din Ordonanta Guvemulul 70i2011, in baza
Dispoziliei Prinrarului Nr. 1,132i17.11.2011. sus numirului i s-a acordat suma de l,l lei.
reprezentind ajutorul pentru inc5lzirea locuintei cu combustibili solizi sau perrolieri pentru fiecare
luna din perioada noienbrie 2011 febiuarie 2012, pana la data inceterii.

Se dispune recuperarea sumei de 68 lei. reprezentand ajutorul pentru incAlzirea locuintei cu
combustibili solizi sau petrolieri, primit necuvenit pentru perioada ianuarie 2011 _ februarie 2012.
confo,rm an. 30. alin. (4) din Ordonanra Guvernului 70/2011.

h temeiul dispoziliunilor ad. 63, alin. (5). lir.,,c" $i ale afi. 68 alin. (1) din Lesea
administraliei publice locale nr. 215 din 23.0,1.2001(*+republicata**)(*actualizarall;

DISPUNE:

Art.I. Se aprobd recupetarea sumei de 68 lei, reprezeotand ajutorul pentru incdlzirea
locuintci cu combustibili solizi sau petrolieri. primit necuvenit pentru perioada ianuarie , februarie
2012. de muritul Rusu Costel, CNP| 1670415333213. cu domiciliul in mun. Ridduri. str. Srefan
ce. Vdre. ff. -..jrO ruceara.

Art.2. Prezenta dispozigie poate li ahcard potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ m. 55,1,/2004.

Art.3. Direciia de Asistenia Sociald din subordinea Consiliului Local al N,Iuniclpiului
Rad;uti. \a duce la indeolrnire-prereJeril( pfe,,enlei di.po,,i i .
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