
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL RADAI]TI

PRI]\LAR

DISPOZITIE

Privind neacordarea ajutorului pentru incdlzirea locuintei cu energie
termicd in sistem centralizat dlui MATEI EUGEN, din Rdd6uli, str. Oborului, nr.

14, sc. B, et. 4, ap. 27, judelul Suceava;

Primarul Municipiului Ridiu{i Aurel Olarean ;
- cererea ti declaralia pe prop a raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incdlzirea

locuinlei cu energie temicd in sistem centralizat. inregistmtd la nr. 95 / 17.10.2012 a dlui Matei
Eugen din Rddiuti, str. Oborului.ff. 14, sc. B. er. 4, ap. 27,jude!u1 Suceava:

- avdnd in vedere prevederile art. 17, din Ordonanta de Urgenta Nr. 701201 1 priviod
mdsurile de protectie sociald in perioada sezonului rcce. precum $i a axt. 6, a1in.(1) qi (2) din
Hot5-rerea Guvemului Nr.920/2011, privind Normele metodoiogice de aplica-re a OUG Nr.
70120111

in temeiul dispoziliunilor art. 63 al1n. (5), Iit. ,,c"qi ale arr. 68, alin (1) din Legea
administraliei publice locale nr. 215/2001(**republicata**X*actualizata*):

DISPUNE I

Art.l. Neacordarea ajutorului lunar pentru incdlzirea locuinlei cu energie termicd in
sistem centalizat dlui Matei Eugen din Rddduli, str. Oborului, ff. '14, sc. B, et. 1, ap.2j,
judetul Suceava; CNP: 1770123333200, comform O.U.G. 70/201i, art.6" lit. i.

Art.2. Motivul neacordtuii - nu este proprietarul locuintei, peNoana care a instrainat
locuinta in baza unui contract cu clauze de iltetinere. nu detine un contract de inchirie.e- nu este
legal impulemicit de prop etarul locuintei, nu este rgprezelltant legal al unei persoane care ou a
implinit vdrsta de 18 ani. Titulalul nu se afla in tara;

Arr.3. alin.(l). impotriva prezentei dispozilii se poate depune plangere in termen de 30 de
zile de la comunicare, la Primarul Municipiului Rddeuli Aurel Olarcan;

- alin.(2). In cazul in care sunte{i nemullumit de solulionarea contestaliei, dispozilia poate
li contestatd la tribunalul Suceava, potritit prelederilor Legii contenciosului administrativ nI.
554/2004.

Art.4. Direc{ia de Asistenla Sociali, va duce la indeplinire prevederile prezentei
disDozitii.
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