
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL RA.DAUTI
PRIMAR

DISPOZITIE
priviud recuperarea ajutorului pentru incilzirea locuintei cu energie termici in sistem

centralizat, acordat necuvenit,

Primarul Municipiului Ridiuti Aurel Olarean;
in urma extinderii controlului Cu4ii de Conturi a Romenie| consernnat in Nota de Constataie

m. 1670102.10.2013 !i a Anchetei Sociaie efectuati d-lui MOLOCE CONSTANIIN, cu domiciliul
ln mun. Redduli, str. MIHAMTEAZUNR.3D, SC.A, AP.3,judelul Suceava;

In confomitate cu art. 30, alin. (1), (2) si (4) din Ordonanla Guvemului 7012011 pdvind
misurile de protecfie sociali in perioada sezonului rece, modificatd ;i completatA pdn O.G.2'7/2013,
Anexa 2 din Hottudted 920/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG
70/2011 precum ti Hotararea Guvemului Nr.77812013, privind Nomele metodologice de aplicare a
OUG 70/2011, aprobate prin Hottuarea Guvemului ff. 920/201 1;

in temeiul dispoziliunilor ar1. 63, alin. (5), lit."c" $i a1e a1t. 68 alin. (1) dill Legea administlaliei
publice locale nr. 215 din 23.04.2001(**republicata**X*actualizata*);

DISPUNE:

Art,1. Se aprobA recuperarea sumei de l![!9,1, rcprcze]i,ttlnd;427.22lei ajutor pentu incdlz ea
locuinlei cu energie termici in sistem centralizat, primit necuvenit pentru perioada NOIEMBRIE
2011 - MARTIE 2012 Si 368.33 1ei pentru perioada NOIEMBRIE 2012 - MARTIE 2013, pentru d-l
MOLOCE CONSTANTIN, cNpr 1700603333198, cu domiciliul in mun. RAdduli, str. MIHAI
VITEAZU NR. 3D, SC.A, AP.3,judegul Suceava;

Art.2. Motil'ul recupererii - a delinut depozit barcar mai mare de 3000 lei qi refuzd sd
fumizeze informaliile $i documentele necesarc pentru intocmirea archetei sociale ;

Art.3. Prezenta dispozilie poate fi atacatA potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004.

Art.4. Direclia de Asistenld Sociala din subordinea Consiliului Local al Municipiului Rddiuli,
va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii, il1 termen de 3 luni de la data emiterii acesteia.
Plata se va face la casieria Directiei Asisten6 Sociald din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Rddiuli, str. Volovdlului ff. 51.
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