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DISPOZITIE
Privind stabilirea &eptului la ajutor pentru incdlzirea locuinfei cu energie termica in

sistem cenftalizat. conform O.U.G. Nr. 70/2011, pentru perioada sezonului rece :

1 decembrie 2012 -31 martie 2013.

Primarul Municipiului Ridiuti Aurel Olarean ;
Analizdnd referatul doamnei Levitchi Ana-Maria,salariata in cadrul Directiei de

Asistenld SocialA. inregistrat la nuntuul 36 din data de 07.01.2013. pri11 care arate
urrnaloarele I

- un numdr de 35 familii pi persoane singure din mun. Rddduli, au depus Cerere ii declaratie
pe prop e respundere pentru a beneficia de ajutorul pentru incelzirca locuintei in sistem
centralizat $i se incadreazd in prevederile legale pentru a beneficia de acesr ajutor pentru
pe oada 01.12.2012-31.03.2013;

Avand in vedere ptevederile art.17. din Ordonan{a de Urgenta Nr. 7012011 privind
masurile de proteciie sociald in perioada sezonului rece, plecum $i a afi. 6, alin.(1)si (2) din
Hoterarea Guvemului Nr. 920/2011. privind Normele metodologice de aplicare a OUG
Nr.70l2011 :

in remeiui dispoziliunilor afi. 63 alin. (5), lit. .,c"$i ale afi.68"alin (1) din Legea
administraliei publice locale ff.21512001(* *republicata* *)(*actualizata*):

DISPUNE :

Art.1. Se stabile$te ajutorul pentru incelzirea locuinlei in sistem cenrralizat, confonn OUG
Nr. 70/2011, pentru perioada sezonului rece 01.12.2012 - 31.03.2013, unui numar de 35
famiiii gi persoane singure din mun. Redeufi, compensarea procentuala pentru fiecare
beoeficiar fiind prevazut in situatia centralizatoare care face parte integranta din prezenta
dispozitie;

Art-2, - alin.(l) lmpotriva prezentei dispozitii se poate depune plangere in termen de 30 de
zile de la comunicare, la Primarul Municipiului Rddduti Aurel Olarean;

- alin.(2) Persoana nemullunitA de raspunsul primit la cererea prealabild adresad
Primamlui Municipiului Redeu! Aurel Oiarean, poate ataca prezenta dispozitie la Tribunalul
Judetului Suceava, in conditiile Legii Contenciosului Administrativ nr.5j4/2004, cu
modifi carile si completarile ulterioare;

Aft.3- Direqtia de Asistente Sociaie, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii.
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