
ROMANIA
.IUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL R4.DAUTI
PRIMAR

DISPOZITIE
priyind recuperarea aiutorului petrtru incilzirea locuinlei cu energie termici in sistem

centralizat, acordat trecuvenit

Avizat pen egalitate

Primarul Municipiului Ridiuti Aurel Olarean;
in urma extinderii controlului Cu4ii de Conturi a Romdniei, conserinat in Nota de Constatale

.1670/02.10.2013;iaAncheteiSocialeefectuatdd-neiHRINCESCUCARMENcudomiciliul
in mun. Rddauli, str. MIIIAMTEAZU NR. 14. SC. A' AP 16. jud Suceava, s-a stabilit ci sus-

numita a beneficiat de ajutor de incdlzire a locuinlei cu elergie temicd in sistem centralizat,

necuvenit, intrucat a delinut depozite bancare mai mari de 3000 lei in perioada:

- Noiembrie 2010 nartie 201 1 confom OUG 5/2003 cu modificarile si completidle nlterioare I

- Noiembrie 2011 martie 2012 conform OUG 70/201 1;

fu confonnitate cu art 30, alin. (2) si (4) din Ordonanla de Urgenla a Guvernului 70/2011

privind mdsurile de proteclie sociald in perioada sezonului rece, modiflcati ii completatd prin O'G'

)l/zol3, uotarat", buvemului Nr. 77812013, privind Normele metodologice de aplicare a OUG

70/2011, aprobate prin Hottuarea Guvemului nr. 920/2011, precum ti OUG 5/2003 cu modiflcirile

si completarile uiterioare;
in temeiul dispoziliunilor art. 63, alin. (5)' lit."c" ti ale art 68 alin (1) din Legea

administrafiei publice locale nr. 215 din 23.04.2001(*x{epublicata**)(*actualizata*)i

DISPUNE:

Art.l. Se aprobA recuperarea sumei de lll 1ei, reprezentind: 414.58 lei ajutor pentru

incebirea locuintei cu energie termicd in sistem centralizat, primit necuvenit pentu perioada

NOIEMBRIE 2010 - MARTIE 2011, 33E.47 lei pentru perioada NOIEMBRIE 2011 - MARTIE

2072, d-r'rci HRINCESCU CARMEN, cl'{Pr 2720428333214, cu domiciliul in mun. Reddu,ti, str'

MIHAI VITEAZU NR, 14. SC.A. AP, 16;

l.tZ ltoti*l recuperirii - in perioada acorddrii ajutorului a locuit in Italia 5i a delinut

depozit baacar mai mari de 3000 lei;
Art.3. Prezenta dispozilie poate fi atacate potrivit prevederilor Legii contenciosului

administrativ nr. 554/2004.
Art.4. Direclia de AsistenlS Sociald din subordinea ConsiliLrlui Local al Municipiului

Redau.ti, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii
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