
ROMANIA
JI]DETI]L SLTCEAVA

MUNICIPIUL RADAUTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind recuperarea ajutorului pentru incdlzirea locuin(ei cu energie termici in

sistem centralizat, acordat necuvenit

' Primarul Murfcipiului Ridiu(i Aurel Olarean;
Avand in vedere Ancheta SocialS efectuatd d-nei ANTONESI BALCANU

Et.lGEl{lA, CNP: 2711122333211, cu domiciliul in mun. Riddu{i, str. General Iacob
Zadiktu.18, bl.I3, sc. A et. 1, ap.6jud. Suceava;

In confomitate cu art. 30. alin. (4) din Ordonanta Guvemului 70/2011, Anexa 2 din
HotErdrea 920/2011 privind Nonnele metodologice de aplicare a prcvederilor OUG
'10/20tt I

in temeiul dispoziliunilor art. 63, alin. (5), lit."c" !i ale art. 68 alin. (1) din Legea
administraliei publice locale nr. 215 din 23.04.200 I (* * republicata* * )(* actualizata* );

DISPUNE:

Art.l. Se aprobd recuperarea sumei de 561 lei, reprezentand ajutorul pentu
incdlzirea locuinlei cu energie temicA in sistem centalizat. p mit necuvenit pentru
perioada sezonului rece iaruane martie 2013, pen1ru numita ANTONESI BALCANU
F,UGENIA, CNP:2711122333211, cu domiciliul in mun. Rddeuli, slr. Genenl Iacob
Zadik nr.18, bl. 13, sc. A et. 1, ap. 6jud. Suceava;

.r Art,2. Prezenta dispozilie poate fi atacate potivit prevederilor Lcgii
contenciosului administuativ Dr. 554/2004.

Art.3, Direclia de Asisten$ Sociald din subordinea Consillului Local al
Municipiului R6dduli, va duce Ia indeplinire prevederile prezentei dispozitii in termen de

3 hmi de la data inregistrarii prezentei dispozitii.

Avizat p

SECRETAR ICIP
Cons. JDr. H Her

r)
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