
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL RADAUTI

PRIMAR

DISPOZITIE

Privind neacordarea ajutonrlui pentru incebirea locuinlei cu energie termicd
in sistem centralizat d-nei Morosan Elena Geolgeta, din R6dduji, str. Oborului, nr. 2,

bi. 1, sc. B, et.4, ap. 19, judetul Suceava

Primarul Municipiului Rldiuti Aurel Olarean ;
- cererea $i declaralia pe propria rispundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea

locuinlei cu energie termica in sistem centralizat. imegistrata ]a tu.297105.11.2012 a d-nei
lvlorosan Elena Georgeta, din RddAuli, str. Oborului, nr. 2, bl. 1, sc. B, et. 4, ap. 19, judelul
Suceava;

- avand in vedere prevederile afi. 17, din Ordonanta de Urgenta Nr. 7012011 privind
ndsuriie de proreclie socialA in perioada sezonului rece. precum qi a afi. 6, a1in.(1) ii (2) din
HotArarea Guvemului Nr. 920/2011, p vind Normele metodologice de aplicare a OUG Nr.
10/2011l.

in temeiul dispozitiunilor arl.63 alin. (5). lit. ,,c"qi ale art.68, alin (1) din Legea
administraqiei publice locale nr. 2 i 5/2001 ( *'republicata* * X* actualizata* );

DISPUNE :

Ar1.1. Neacordarea ajutorului lular pentru incalzirea locuinlei cu energie termicd in sistem
centralizat d-nei MorosaD Elena Georgeta. din Radauli, str. Oborului, nr. 2, bl. 1, sc. B, et. ,1, ap.
19, jude{ul Suceava; CNP: 2670830i33196, comfom anexei m.2 din Hotdrerea Guvemului Nr.
920/201I, p vind Normele metodolcgice de aplicare a OUG Nr. 70/201 1;

.A]1.2. Motilul [eacordarii - detine autoturism cu capacitate peste 1600 cmc;
Ar1.3. alin.(l). lmpotriva prezentei dispozi,tii se poate depune pldngere in termen de 30 de

zile de la comunicare, la Primarul Municipiului Radduti Aurel Olaiean;
- alin.(2). in cazul in care sunteli nemullumit de solulionarea contestaliei, dispozilia poate fi

contestate la tribunalul Suceava. potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ fi.
554/2004.

Art.4. Direclia de Asistenld Sociale, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispoziljj.
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