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PRIMAR

Privind neacordarea
in sistem centralizat d-lui

sc.

DISPOZITIE

ajutorului pentru incelzjrea locuinlei cu energie termice
Nistor Dumitru, din Rdddufi, str. Oltea Doamna , nr. 13,
A, et. l, ap. 10, judetul Suceava;

Primarul Municipiului Riddu{i Aure! Olarean ;
- cererea ti declaralia pe propda rEspundere pentru acordarea ajurorului penhu incaizifea

locuintei cu energie termice in sistem centtalizal, iffegistrata la m. 1365i 30.10.2012 a dlui Nistor
Dumitru, din Rdd5uli, Oltea Doamna. nr. 13.sc.A.et. 1,ap. t0,judegl Suceava,

- avdnd in vedere prevederile art. 17, din Ordonanla de Urgenta Nr. 7012011 privind
masudle de proteclie sociald in perioada sezonului rece, precum ;i a an. 6, alin.(l) qi (2) din
Hotdrarea Guvemului Nr.920/2011, privind Nonnele metodologice de aplicarc a OUG Nr.
't0t2011:

in temeiul dispozigiunilor afi. 63 alin. (5), lit. .,c"li ale art. 68. alin (l) din Legea
administralieipublicelocale.215/2001(**republicata**)(*actualizata+);

DISPUNE I

Art.l. Neacordarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuinfei cu energie temici in sistem
centralizat dlui Nistor Dumitru, din RddAuli, Oltea Doamna , nr. 13, sc. A, et. 1. ap. 10, iudelul
Suceava ; CNP: 1470,120333191. conform O.U.G. 7012071. 

^tr.6,Iir. 
j :

An.2. Motivul neacorddrii - nu este propdetarul locuintei. persoand cale a instrainat
locuinta in baza unui contnct cu clauze de intretinere. nu detine un contract de inchiriere si nici nu
este legal imputemicita de proprietarul locuintei. nu este reprezentant legal al unei persoane care
nu a implinjt vArsta de l8 anit

Afi.3. alin.(l)- impotriva prezenrei dispozilii se poate depune plangete in termen de 30 de
zile de la comunicare. la Prin]arul Municipiului RAdduli Aurel Olarean;

- alin.(2). In cazui in care sunleli nemultunit de solutionarea contestaliei, dispozitia poate fi
contestate la trjbunalul Suceava. potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ ff.
55,1/2004.

Art.4. Direclia de Asistenld Sociale. va duce 1a indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
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