
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL RADAUTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privitrd recuperarea ajutorului petrtru incilzirea locuinlei cu gaze traturale, acordat

necuvenit

Primarul Mutricipiului Ridiuri Aurel Ol.rean;
in urma extinderii controlului Cu4ii de Contud a Romaniei, consemnat in Nota de

Constatare ff. 1670102.10.2013 Si a Anchetei Sociale efectuatd la domiciliul d-nei qlEENgq
MARrA cu domiciliul in mun. Rddiu{i, str. llQIpyaIJLUl-NB.-83., SC. A" ET. 4, AP. 10,

judeful Suceava;
in confomitate cu: art. 6, alin. 1,lit. c, axt. 9, alin. 1, art. 30, alin. 2 9i 4 din Odonanla de

Urgenta nr. 70/2011 pdvind mnsufile de proteclie sociah in p€rioada sezonului rece, modificata
gi completate de Ordonanla . 2712013, Hottudrea Gtvemului Nr. 77812013, privind Normele

metodologice de aplicare a OTJG 7012011, aprobate pdn Hotirdrea Guvemului m. 92012011'

precum gi Ordonanla de Urgenta nr. 5/2003 modificati qi completata pdn Ordonanta de Urgenle
nr. 86/2010, Hot&area Guvemulur r. 996/2010, care modifice gi completeMa Hotararea

Guvemului nr. 1350D006 ;

in temeiul dispoziliunilor art.63, alir (5), lit."c" 9i ale art.68 alin. (1) din Legea

admidstratiei publice locale nr. 215 din 23.04.2001(**republicata**X*actualizata*);

DISPUNE:

ArLl. Se aprobi recuperarca sumei de lpl! lei, reprezentand: 807.77 lei ajutor pentru

incilzirea locuinlei cu gaze natumle, penku pedoada NOIEMBRIE 2010 - MARTIE 2011 , 560

lei pentru perioada NOIEMBRIE 2011 - MARTIE 2012 ii 560 lei pentru perioada NOIEMBRIE
2Ol2 - MARTIE 2013, d-nei qIIENqMAB!\ cNP:26101143331e1, cu domiciliul in mun.

Radaui, sh. voLovATULUI nJ. 83. SC. A, ET. 4 AP. l0iudelul. Suceava;

Art.2. Motirul recuperdrii: in perioada acordirii ajutorului a fost plecata la muncd in
shainatate, iar veniturile realizate nu au fost declarate, a delinut depozit bancar mai mare de 3000

lei;
Art.3. Prezenta dispozilie poate fi atacate potrivit prevederilor Legii contenciosului

administrativ nr. 554/2004.
ArL4. Direclia de Asist€nle Sociald din subordinea Consiliului Local al Municipiului

RAdAuti, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii, in temen de 3 luni de la data

emiterii acesteia . Plata se va face la casieria SC Nod Gaz SRL din Radauti, st. 1 Mai, nr. 4-6.
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