
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL RADAUTI
PRIMA.R

DISPOZITIE
priyind recuperarea ajutorului pentru lncilzirea locuintei cu energie termici in sistem

cenlralizat, acordat necuvenit, pentru perioada noiembrie 2011 - martie 2012,
noiembrie 2012 - martie 2013 dlui BO$TIOG CONSTANTIN ROMEO'

cu domiciliul in mutr. RIdiufi, str. PUTNEI NR 1, SC' D, AP. 33r iudeful Suceava

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

nr. 1670/02.10.2013 ii a Anchetei Sociale efectuatd dJui BO$TIOG CONSTANTIN ROMEO, cu
domiciliul in mun. Rid6uti, str. PUTNEI NR. 1, SC. D, AP.33,judeful Suceava;

in conformitate cu art.30, alin. (2) si (4) din Ordonanta Gul,emului 70/2011 privind mlsurile
de proteclie sociala in perioada sezonului rece, modificata gi completatd prin O.G. 2712013, Anexa2
dir Hottuarea 920/2011 pdvind Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG 70/2011
precum qi HotdrArea Guvemului Nr. 77812013, privind Normele metodologice de aplicare a OUG
70/2011, aprobate pdn Hotdrarea Guvemului n.920/2011l,

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

DISPUNE:

Art.l. Se aprobd recuperarea sumei de Lfl!_!g!, reprezentand: 655,71 lei ajutor pentu
incAlzirea locuinlei cu energie temici in sistem centralizat, primit necuvenit pentru pedoada
NOIEMBzuE 2011 - MARTIE 2012 $i 1019,31 lei pentru perioada NOIEMBRIE 2012 - MARTIE
2013, pentru d-l BO$TIOG CONSTANTIN ROMEO, cNp: 1610116333233, cu domiciliul in mun.
Redeuli, str. PUTNEI NR. 1, SC. D, AP. 33,judeful Suceava;

Art.2. Motirul recuperarii detine autotudsm cu capacitate mai marc de 1600 cmc. Acest bun
a condus la excluderea acord[rii &eptului 1a ajutor pentru incalzirea locuinlei in perioada noiembrie
2011 martte 2072, ttoiemblie 2012 - martie 2013 ;

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

Art.4, Direc,tia de AsistenF SocialS din subordinea Consiliului Local al Municipiului RAdauti,
va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii, in temen de 3 luni de ta data emiterii acesteia.
Plata se va face la casieria Directiei Asistentd SocialA din subordinea Consiliului Iocal al
Municipiului Radiuti, str. Volovdlului m. 51.
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