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PRIMAR

Primarul Municipiului Ridiuli Aurel Olaroan ;
Anatzand referatul doamnei Levitchi Ana-Maria. salaiata in cadrul Directiei de Asistentd

Sociala, imegistrat la numdrul 6 din data de 03.01.2013, prin car.e arate urmatoatele:
- un numdr de 27 de familii si persoane singure din mun. Radauti, au depus Cerere si

declaratie pe proprie raspundere pentru a beneficia de ajutorul de incalzire a locuintei cu
combustibili solizi sau petrolieri si se incadreaza in prevederile legale pentru a beneficia de acesr
ajutor pentru perioada 01.12.2012 - 31.03.2013

Avand in vedere prevede le art.17. din Ordonanla de ugenta 70/201 1 privind masurile de
protectie sociala in perioada sezonului rcce,precum qi a art.6, alin.(l) si (2) din Hotdrfuea
Guvemului nr. 920/201 1. privind Normele metodologice de aplicare a OUG 701201 1 ;

In temeiul dispoziliunilor afi.63 a1in.(5.).lii..,c"ti ale a1t.68,alin (l) din Legea administraliei
publice locale nr.2 1 5/200 1 ( 

* * republ icata* * 
X* actualizata* );

DISPUNE :

An.l. Se stabileste ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau Detrolie .
conform OUG Nr.70/2011, pentru perioada sezonului rece 01.12.2012 - 31.03.2013. pentru un
numar de 27 de familii si persoane singure din mun. Radauti, cuantumul pentru fiecare beneficiar
fiind prevazut in situatia centBlizatoare care face pafie integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Plata se va face dupa ce Agentia de Prestatii si Inspectii Sociaie Suceava va vira
creditele necesare.

Ar1.3, - alin.(l) lmpotriva prezentei dispozitii se poate depune plangere in termen de 30 de
zile de la comunicare. la Primarul Municipiului Radauti - Aurel Olarean;

- alin.(2) Persoana nemr tumita de raspunsul primit la cererea prealabila adresata
Primarului Primarul Municipiului Radauti Aurel Olarean, poate ataca prezenta dispozitie la
Iribunalul Judetului Suceava. in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004. cu
modifi ca'ile :i completarile rlleriodre

Ar1-4. Direcfia de Asistenle SocialA. va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

DISPOZITIE
Prilind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea iocuintei cu combustibili solizi sau

petrolieri, conform OUG Nr.70/201 l. pentru perioada sezonului rece :

1 decembrie 2012 31 martie 2013.
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