
RO MAN IA
JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL RI.DAUTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind recuperarea ajutorului pentru incilzirea locuintei cu energie termici in sistem

centralizat, acordat necuvetrit

PrimaruI Municipiului Ridiuti Aurel Olarean;
in urma extinderii controlului Cu4ii de Contud a Romaniei, consemnat in Nota de Constatare

rr. 1670102.10.2013 6i a Anchetei Sociale efectuata d-na CIOTAU RODICA cu domiciliul in mun.
Radduli, str. MIHAI VITEAZU NR. 5. SC. B. AP. 22, jud. Suceava; s-a stabilit cA sus-numita a

beneficiat de ajutor de incdlzire a locuintei cu energie tennice in sistem centralizat, necuvenit, intrucat
a detinut depozite bancare mai mari de 3000 lei in perioada:

- Noiembrie 2010 mnnie 201 1 confom OUG 5/2001 cu modificdrile si completirile ulterioarel
- No;embrie 20i1 martie 2012:
- Noiembne 2012 marrie 2013;
- Noiemhie 201:l - ianurne 2014:

in conformitate cu a1t. 30, aiin. (1), (2) si (4) din Ordonanla Guvemului 70/2011 privind
m5surile de prcteclie socialS in perioada sezonului rece, modificati qi completatA pdn H.G. 2712013,
Hoterarea Guvemului Nr.77812013, privind Nonnele metodologice de aplicare a OUG 70/2011,
aprobate pdn Hotdrarea Guvemului nr. 920/2011, precum $i OUG 5/2003 cu modificarile si
completaxile;

in temeiul dispoziliunilor axt. 63, alin. (5), lit."c" 9i a1e art. 68 alin. (1) din Legea administraliei
publice locale ff. 215 din 23.04.2001(**republicatax*X*actualizata*);

DISPUNE:

Art.1, Se aprobA recuperarea sumei de 1!!l lei, rcptezentAnd. gfLZ)gi ajutor pertru incAlzirea
locuinlei cu energie termicA in sistem centralizat, pdmit necuvenit pentru perioada NOIEMBRIE 2010
- MARTIE 2011, 774.85 lei penhu pedoada NOIEMBRIE 2011 - MARTIE 2012, 981.42 lei pentru
perioada NOIEMBRIE 2012 - MARTIE 2013, 3!9J5 lei penhu perioada NOIEMBRIE 2013
LA.NUARIE 2014 d-nei CIOTAU RODICA, cr,lPr 2580526333198, cu domiciliul in mun. Redduli, str.
MIHAI VITEAZU NR. 5. SC. B. AP. 22;

Art.2. Motivul rccuperirii - deline depozit bancar mai mare de 3000 lei;
Art.3. Prezenta dispozilie poate Ii atacatd potdvit prevederilor Legii contenciosului

admilistrativ m. 5 5412004.
Art,,l. Dircclia de Asistenld Sociald din subordinea Consiliului Local al Municipiului Redeuti,

va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii, in temen de 3 luni de la data emitedi acesteia .
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