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DISPOZITIE 
;

Privind stabilirea dreptului la ajutor penrru incebirea locuinlei cu gaze naturale. i:
conform OUG Nr.701201l, pentru toatA perioada sezonului rece :

I noiembrie 2012 -31 martie 2013"

t;

Primarul Municipiului Ridiuti Aurel Olarean ; ,i
Analizand referatul doamnei Levirchi Ana-Maria, salariatd in cadrul Direcliei ae

AsistentA Sociale. inregislrar la numarul 1791 din data de 20.11.2012, prin care aratA
Lrrmaloarele:
- un numdr de 82 familii si persoane singure din mun. Radauti, au depus Cererejii

declaratie pe proprie raspundere pentru a beneficia de ajutorul peniru incalzir€a
locuintei cu gaze naturale si se incadreaza in prevederile legale pentru a beneficia te
acest ajuior penlru perioada 0i. 1 1.2012-3 1.03.2013:

Avand in vederc pre,rederile an.17. din Ordonanfa de Urgenta Nr. 70/201I pdvind
masuriie de protectie sociala in perioada sezonului rece, precum $i a art.6, alin.(1)sj l2l din
Hotirdrea Guvemului Nr.920/201 I , 

privind Normele metodologice de aplicare a OLIG
Nf.70l2011; :

in temeiul dispozitiunilor aft.63 alin.(5).lit. ,,c"gi ale art. 68, alin (l) din Legea
adrninistratieipublicelocalenr.2l5l2001(*+republicara+*)(*actualizata*):

DISPUNE I

Alt.l. Se stabileste ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale. conforrn Ofii
Nr. 70/201l, peniru perioada sezonului rece 01.11.2012-31.03.2013. unni numar de 82 de
familii si persoane singure din mun. Raddui, cuantumul pentru fiecare beneficiar fiind
prevazut in situalia centralizatoare care lace parte integranta din prezenta dispozilie.

Art.2, - alin.(l) lmpotriva prezentei dispozilii se poate depune plangerc in termen de l-0
de zile de la comunicare. Ia PrimarlLl Nlunicipiului Radauli Aurcl Olarean; li

- alin.(2) Persoana nemultumitd de rdspunsul primit la cererea prealabile adresata
Primatului Primarul MLrnicipiului RddAufi Aurel Olarean, poate ataca prezenta dispozifia,la
Tribunalul Judetului Suceava, tur conditiiie Legii Contenciosului Administrativ nr.554/2004.
cu modificarile sicompletarile ulterioare li

Aft.4. Direclia de AsistenF Sociala, va duce 1a indeplinire prevederile prezenifj
dispozili:.
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