
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MLINICIPIUL RADAUTI

PRIMAR

DISPOZITIE

Privind neacordarea ajutorului pentru incSlzirea locuin{ei cu energie
termici in sistem centralizat d-nei Goras Eugenia, din RSddu{i, str. Volovatului

nr. 73, sc. D, ap. 56, judeiul Suceava;

Primarul Municipiului Rddiuti Aurel Ohreatr ;
- cererea qi declar4ia pe propria rdspuidere pentru acordarea ajutorului pentru

incdlzirea locuinlei cu energie termicd in sistem centlalizat, iniegistratd la m. 195/ 29.10_2012
a d-nei Goras Eugenia. din mun Radauti. str. Volovatului nr. 73, sc. D, ap. 56. judeNl
Suceava;

- av6nd in vedere prevederile an. 17, din Ordonanla de UrgeDta Nr. 70i2011 privind
mdsurile de proteclie sociale in perioada sezonului rece, precum gi a an. 6. alin.(1) ti (2) din
Hotdrarea cuvenului Nr. 920/2011, privind Nomele metodologice de aplicare a OUG Nr.
70t)011

in temeiul dispoziliunilor ar1. 63 alin. (5), lit. ..c"$i ale an. 68, alir (1) din Legea
administraliei publice locale m. 2 I 5/2001 ( * * republicata* * 

)(+ actualizata* );

DISPUNE :

Art.l. Neacordarea ajutorului lunar pentru incdlzirea locuinlei cu energie temica in
sistem centralizat d-nei Gofas Eugenia. din mun Radauti" str. Volovatului ff- 73, sc. D, ap. 56,
judelul Suceava; CNP: 2,100209333192, comlb1m O.U.G. 70/2011, a$. 6. lit. i ;

Ar1.2. Motin neacorddrii - nu este proprietarul loculntei, persoana care a instfainat
locuinta in baza unui contact cu clauze de intrelinere. nu detine un contnct de inchiriere si nici
nu este legal imputemicita de proprietarui locuintei, nu este reprezentant legal al unei penoane
care nu a imDlinit v6rsta de 18 ani:

Art.3. alin.(l). impotrila prezentei dispozilii se poate deprne plangere in tennen de 30
de zile de Ia comunicare, la Primarul Municipiului Ridiuqi Aurel Olarean;

- alin.(2). In cazul in care sunteli nemultumit de soluiionarea contestaliei, dispozitia
poate ti conteshte la tribunalul Suceava, potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554,/2004.

Art.4. Direclia de Asistenld Sociald, va duce la indeplinire prevederile prezentei
disDozitii.
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