
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

MI]NICIPIUL RADAUTI
PRIMAR

DISPOZITIE
priviud recuperarea ajutorului pentru incilzirea locuintei cu etrergie termici in sistem centralizat,

acordat trecuvetrit, dlui MAURER ANTONIO,
cu domiciliul in mun. Rddiuli, str. MIHAMTEAZU NR lE, SC. A, ETJ. 4, AP. 17,

judelul Suceava

Primarul Mutricipiului Ridiu{i Auret Olarean;
ln urma extinderii controlului Cu4ii de Conturi a Romaniei, consemnat in Nota de Constatare m.

1670/02.10.20),3 $i a Anchetei Sociale efectuati d-lui MAURER ANTONIO, cu domiciliul in mun.
R6deufi, str. MIHAI VITEAZU NR. 1E, SC. A, ETJ. 4, AP. 17, juderul Suceav4 s-a constatat cA sus-
numitul a delinut depozit bancar mai mare de 3000 lei qi a refuzat se fumizeze infomaliile gi documentele
necesare penh! efectuarca anchetei sociale;

In confomitate cu aft. 30, a1in. (1), (2) $i (4) din Ordonarla Guvernului 70/2011 privind mAsudle de
proteclie sociald in perioada sezonului rece, modificatd $i completati prin Ordonanla nr. 27/2013,
Hotararea Guvemului Nr. 77812013, privind Nomele metodoiogice de aplicare a OUG 7012011, aprobate
pdn Hoterarea Guvernului nr. 920/2011, anexa 2 din Hotararea 920/2011 privind Normele metodologice
de aplicare a prcvedefilor OUG 7012011 precum gi cu Ordonanla de Urgenld a Guvemului 5/2003 cu
modificdrile gi completerile ulterioare ;

In temeiul dispozigiunilor art. 63, a1in. (5), lit."c" $i ale art. 68 alin. (1) din Legea adminisrratiei
publice locale nr. 215 din 23.04.2001(**republicata**X*actualizatax);

DISPUNE:

Art.l. Se aprobd recuperarea sumei de !!!l!91, reprezentand: 476.41 lei ajutor pentru incalzirea
locuinlei cu energie termicd in sistem centralizat, pdmit necuvenit pentr.l perioada NOIEMBRIE 2010 -
MARTIE 2011, 494 lei pentu perioada NOIEMBzuE 2011 - MARTIE 20t2,515 tel pentru perioada
NOIEMBRIE 2012 - MARTIE 2Ol3 t1 436.24lei pentru pedoada NOIEMBRIE 2013 - FEBRUARIE
2014, pentru dJ MAURER ANTONIO, cNP: 1670715333193, cu domiciliul ir mun. Rddduti, str. MIHAI
VITEAZU NR. 18, SC. A, ETJ. 4, AP. 17,judelul Suceava;

Art.2. Motivul recuperirii - a delinut depozit barcar mai mare de 3000 lei ii refuzd colaborarea
peltru efectuarea anchetei sociale;

Art,3. Prezenta dispozitie poate fi atacate potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nI.
554/2004

Art,4. Direclia de Asistenfd Sociald din subordinea Consiliului Local al Municipiului Rddauti, va
duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii, in termen de 3 luni de la data emiterii acesteia. plata se
va face la casie a Directiei Asistenta Social5 din subordinea Consiliului Local al Municipiului Radaulq
str. Volov[tului
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