
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL RADAUTI
PRIMAR

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

centralizat. acordat necuvenit

Primarul Mutricipiului Ridiuti Aurel Olareatr:

in urma extinderii confolului Cu4ii de Conturi a Romariei, consemnat in Nota de Constatare

tr. 16.70/02.10.2013 fi a Anchetei sociale efectuatd d-1ui MoISUC IONEL cu domiciliul in mun.

Rddauti, str. MIITAJ vITEAZU NR. 14. BL. 43. SC A. AP. 19' jud. Suceava; s-a stabilit cd sus-

numit;l-a beneficiat ae ajutor de incalzire a locuintei cu energie ternic; in sistem centralizat.

necuvenit, inhxcat a detjnut depozite bancare mai mari de 3000 lei ln perioada:

- Noiembrie 2010 martie 201 1 conform OUG 5/2003 cu modificlrile si completsrile ulterioarei

' Noienbrie 2011 madie 2012i
Noiembrie 2012 - madie 201 3 ;

Noiembrie decembrie 2013;

in confonnitate cu art. 30, alin. (1), (2) si (4) din Ordonanqa Guvemului 7012011 privind

masurile de proteclie sociala in perioada sezonullli rece, modilicata 9i completatd prin ]f'G 2'7/2013,

Hotdrirea Guvernului Nr. 778/2013, privind Normele metodologice de aplicare a OUG 70/2011,

aprobate pdn Hottuarea Guvemului ff. 92Ol2O1l, precum qi OUG 5/2003 cu modificarile si

completariie;
in temeiul dispoziliunilor art. 63, alin. (5), lit."c" 9i ale a11. 68 alin. (1) din Legea administraliei

publice locale nr. 215 din 23.04.2001(**repubiicata**)(*actualizata*);

DISPUNE:

Art,1. Se aprobd recuperarea sumei de !!Q lei, reprezentand: 22analqi ajutor penffu incalzirea

locui1{ei cu energie temicd in sistem centmlizat, primit necuverit pentu perioada NoTEMBRIE 2010

- MARTIE 2011;280 1ei pentrlr perioada NOIEMBRIE 2011 - MARTIE 2012, 295 lej pentru perioada

NOIEMBRIE 2012 - MARTIE 2013,8.2lei pentru perioada NOIEMBRIE DECEMBRIE 2013 d-lui

MOISUC IONEL, cNPr 1690622333222, cu domiciliul in mun Redduli, str. MIHAI VITEAZU NR. 14.

BL, 43. SC. A. AP, 19;
Art.z. Motivul recuperirii deline depozit bancar mai mare de 3000 lei;
Art.3. Prezenta dispozilie poate Ii atacatA poaivit prevederilor Legii contenciosului

administrativ ru. 5 5412004.

Art.,l. Direc{ia de AsistenF SocialA din subordinea Consiliului Local al Municipiului Rid5uli,
va duce la indeplinire prevederile prezeDtei dispozilii, in termen de 3 luni de la data emiterii acesteia .
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