
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL RADAUTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privitrd recuperarea ajutorului peotru lncilzirea locuitrlei cu energie termici in sistem

centralizat, acordat necuvenit

Primarul Municipiului Ridiuti Aurel Olarean;
in urma extinderii controlului Cu4ii de Conturi a Rominiei, consemnat in Nota de Constatare

n.16"10102.10.2013 qi a Anchetei Sociale efectuat[ d-]ui SCRIPCARIUC RADU cu domiciliul in
mun. Rddduli, str. MIHAMTEAZU NR. 8. SC. A. AP. 19. jud. Suceava, s-a stabilit cd sus-

numitul a delinut depozit bancar mai mad de 3000 lei qi a beneficiat necuvenit de ajutor pentru
incilzire a locuingei cu energie temica in sistem centralizat, in perioada:

- Noiembrie 2010 - mariie 2011 conform OUG 5/2003 cu modificarile si compleiarile ulterioare;
- Noiembrie 2011 - mafie 2012 conform OUG 70/2011j

in confomitate cu axt. 30, alin. (1), (2) si (4) din Ordonanla de Urgenla a Guvernului 70/2011
privind mdsurile de protectie sociale in perioada sezonului rece, modihcatd qi completati prin O.G.
2712013, Hotirerea Guvemului Nr. 77812013, privird Nomele metodologice de aplicare a OUG
70/2011, aprobate prir Hotdrarea Guvernului rr. 92012011, precum qi OUG 5/2003 cu
modiflcerile $i completarile ulterioare;

in temeiul dispoziliunilor art.63, alin. (5), lit."c" ti ale art.68 alin. (1) din Legea
administraliei publice locale nr. 215 din 23.04.2001(x*republicata**X*actualizata*);

DISPUNE:

Art.l. Se aprcbd recupeiarea sumei de !Q!l lei, reprezentdnd: 1135.74 lei ajutor penhu
incdlzirea locuinlei cu energie temica in sistem centralizat, primit necuvenit pentu perioada
NOIEMBRIE 2010 - MARTIE 2011, 866.99 lei pentru perioada NOIEMBRIE 2011 - MARTIE
2012, d-lui SCRIPCARruC RADU. CNP: 1590122333211 cu domiciliul in mun. RidAuii, str. MIHAI
VITEAZU NR. 8. SC.A. AP. 19. iud. Suceava;

Art.2. Motivul recuperirii - a delinut depozit bancar mai mare de 3000 lei 9i refuze se
fumizeze informagiile !i documentele necesare pentru intocmirea ancheiei sociale;

Art.3. Prezenta dispozifie poate fi atacatA potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ m. 554/2004.

Art.4. Direclia de Asisten$ Sociali din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Rddduli, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii.
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