
ROMANIA
.IUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL RADAUTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind recuperarea ajutorului pentru incilzirea locuinlei cu energie termicd in sistem

centralizat, acordat trecuvenit, petrtru perioada noiembrie 2013 - februarie 2014,
d-tui BO$TIOG CONSTANTIN ROMEO, cu domiciliul in mun. Ridiut!

str. _UINELNB,_]_S!.!-A!.II judelul Suceaya

Primarul Municipiului Ridiuti Aurel Olarean;
in unna anchetei sociale electuatd dlui BO$TIOG CONSTANTIN ROMEO, cu domiciliul in

mun. Rddduli, str. PUTNEI NR. 1, SC. D, AP. 33,judequl Suceava;
in conformitate cu a1t. 30, alin. (t), (Z) si (a) din Ordonanla de Urgenta Nr. 7012011 privind

mdsurile de proteclie sociah in perioada sezonului rece, modilicate !i completate de OG.2'7/2013
precum ii Hotdrarea Guvemului Nr. 77812013, pdvind Nomele metodologice de aplicare a OUG
7012011, aprobate prin Hoterarea Guvemului w. 920/2011 ;

in temeiul dispoziliunilor aft. 63, alin. (5), lit."c" 9i ale art. 68 alin. (1) din Legea administraliei
publice locale nr. 215 din 23.04.2001(**republicata**X*actualizata*);

DISPUNE:

Art,l. Se aprobA recuperarea sumei de @lgi, reprezentand: 330.97 lei ajutor pentru incdlzirea
locuinlei cu energie temicd in sistem centalizat, primit necuvenit pentru perioada NOIEMBRIE -
DECEMBRIE 2013 qi 390,85 Iei pentu perioada IANUARIE - FEBRUARIE 2014, pentru dJ
BO$TIOG CONSTANTIN ROMEO, cu domiciliul in mun. RadAuli, str. PUTNEI NR. 1, SC. D, AP.
33, judetul Suceava, avind in vedere prevederile art. 6, alin. 1, lit. i $i a art. 30, alin. 1, din O.U.G.
7012011 masurile de proteclie sociald in perioada sezonului rece, modificatd si completata de O.G
27 /20t3;

Art,2. Motivul recupererii - refuzd sd sa faci dovada delinerii actului prin carc i se de dreptul
de folosin|6 asupra apartamentului in caxe locuiette :

Art.3. Prezenta dispozilie poate fi atacata potdvit prevederilor Legii contenciosului
administrativ ff . 554/2004.

Art,4. Direclia de Asistenti SociaE din subordinea Consiliului Local al
va duce la indeplinire prevederile prczentei dispozitii, in temen de 3 lu1i de la
Plata se va face la casieda Diectiei Asistenti SocialA din subordinea Consiliului
RadSuli, str. VolovAFlui nr. 5 1 .
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