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DISPOZITIE
Privird stabilirea dreptului la ajutor penhu incdlzirca locui4ei cu combustibili solizi sau

petrolieri, conform O.U.G 70/2011 pivid masurile de prctectie sociala in perioada sezonului rece,
modificata si completata de OG. Nr. 2712013, pentru perioada sezonului rece :

1 martie 2014 * 31 martie 2014.

Primarul Municipiului Ridiu(i Aurel Olarean ;
Analizdnd referatul doanmei Levitchi A11a-Maria, salariata in cadrul Direcliei de Asistenti

Sociale, imegishat la numerul 3392 din datade 02.04.2014, pdn care arate umatoarele:
- Numitul Galan Adrian Nicolae din mun. Radauti, str. Papetiriei m.11 a depus Ce.ere $i

declaralie pe propria rdspundere pentru a beneficia de ajutorul de incalzire a locuinlei cu
combustibili solizi sau petrolieri gi se lncadreazi in prevederile legale pentm a be[eficia de acest
aj utor pentru luna maltie 2014;

Avand in vedere prcvederile art.17, din Ordonanfa de urgenta 701201 1 privid masurile de
protectie sociala in perioada sezolului rece, modiflcata si completata de OG. Nr. 2712013, precum
gi Hottuarea Cuvemului ff. 77812013, pdvind Normele metodologice de aplicare a OUG 7012011,
aprobate pdn Hotiraxea Guvemului nr. 92012011 ;

In temeiul dispoziliunilor art.63 alin.(5),1it.,,c"9i ale axt.68,alin (1) din Legea administraliei
publice locale nr.2 1 5/2001 (**iepublicata**)(xactualizata*);

DISPUNE :

Art.l. Se acorda ajutorul pentru incAbirea locuingei cu combustibili solizi sau petolieri,
conform O.U.G 7012011 privid misurile de protec,tie sociale in perioada sezonului rece, modificatl
li completati de OG. Nr. 2712013, pentru luna martie 2014, dlui Galan Adriaa Nicolae din mun.
Ridiuli, str. Papetiriei m.11, cuantumul ajutorului penh! incdlzirea locuinlei fiird prevdzut in
situalia centralizatoare care face parte integrantd din prezenta dispozilie.

Ar1.2. Plata se va face dupe ce Agenlia de Prestatii fi Inspeclii Sociale Suceava va vira
crcditele necesare.

Art.3. Prezenta dispozilie poate fi atacate potdvit prevederilor Legii contenciosului
administrativ n]. 554/2004.

Art.4. Direclia de Asistenla Social6 din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Riddu[i, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii.
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