
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL RADAUTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind recuperarea ajutorului pentru incilzirea locuinlei cu energie termici itr sistem

centralizat, acordat necuvenit

Primarul Municipiului Ridiu{i Aurel Olarean;
in urma extinderii controlului Curfii de Conturi a Romaniei, consemnat ir Nota de Constatare

nr I670.02 I0.201 Isi a Anchetei Sociale efectuatd d-lui TCACIUC DUMITRU cu domiciliul in mun.

Red[uli, str. VOLOVATL]ILII NR. 73. SC. C. ET. 4. AP. 47, jud. SLrceava; s-a stabilit ca sus numita
a beneficiat de ajutor de incdlzire a locuintei cu energie temica itl sistem centra]izat, necuvenit,

intrucat a detinut depozite bancare mai mari de 3000 1ei in peioada:
- Noiembde 2010 mafie 2011 colfoml OUG 5/2003 cu modifictuile si completarile ulterioare;
- Noiembde 2011 martie 2012 corfomt OG70/2011r

in confomitate cu a1t.30, alin. (2) si (4) din Ordonanla Guvemului 70/201 1 privind mlsrLrile

de proteclie sociale in perioada sezonului rece, modificata fi completati p n H G. 2712013, HottuArca
Guvemului Nr. 778/2013, p.ivind Normele metodoiogice de aplicare a OUG 7012011, aprobate prin
Hottuarea Guvemului nr. 920/2011, prccum fi OUG 5/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul dispozi{iunilor afi. 63, alin. (5), lit."c" $i ale art. 68 alin. (1) din Legea administraliei
publice 1ocale m. 21 5 din 23.04.2001(**republicata**)(*actuaUzata*);

DISPUNE:

Art.1. Se aprobe recuperarea sumei de lll lei, rcprezentandr 2!&9119i ajutor penh! incdlzirca
locuinlei cu energie temicd iD sistem cenhalizat, primit necuvenit pentru perioada NOIEMBRIE 2010
- MARTIE 201I. 18.13 lei pentru perioada NOIEMBRIE 2011 - MARTIE 2012, dlui TCACIUC

DUryl[nU cu domiciliul in mun. Rddduli, str. VOLOVATULUI NR. 73. SC. C. 8T.4. AP. 47, jud.
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Art.2. Motivul rccuperirii deline depozit bancar mai mare de 3000 lei;
Art.3. Prezenta dispozifie poate fi atacatd potrivit prevederilor Legii contenciosului

administrativ nr. 554/2004.
Art.4. Direclia de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al Mu0icipiului REdiu{i,

va duce la indeplinire prevededle preze[tei dispozilii, in termen de 3 luni de la data emiterii acesteia .
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