
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

MTJNICIPIUL RADAUTI
PRI MAR

DISPOZITIE
privitrd recuperarea ajutorului petrtru iDcdlzirea locuitr{ei cu energie termicd in sistem

centralizat, acordat trecuvenit

Primarul Mutricipiului Ridiufi Aurel Olarean;
in urma extinderii controlului Cu4ii de Conturi a RomAniei, consemnat in Nota de

Constataxe nr. 16'tOlO2.1O.2Ol3 ti a Anchetei Sociale efectuatA d-nei PETRESCU EUGENIA

din mun. Radauli, str. GRINICERT LUI NR. 14. BL. 26. SC. D" AP. 67,jud. Suceava;

in confomitate cu axt. 30, alin. (2) si (4) din Ordonar{a Guvemului 70/2011 privind

mdsurile de proteclie sociaE in perioada sezonului rece, modificati $i completatA prin

O:ldonantl 2712013, Hotdrerea Guvemului Nr. 77812013, privind Normele metodologice de

aplicarc a QrJG 70/2011, aprobate pdn HotarArea Guvemului nr. 92012011, precum 9i OUG

5/2003 cu cu modificdrile qi completirile ulterioare ;

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

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

DISPUNE:

Art,l. Se aprobi recuperarea sumei de @ ler, reprezentand ajutor pentru inciLirea
locuinlei cu energie termice in sistem centralizat, primit necuvenit penhu perioada

FEBRUARIE - MARTIE 2oll qi 626.69 pentru perioada NOIEMBRIE 2011- MARTIE 2012

lei d-nei PETRESCU EUGENIA. CNP: 2531114333192, din mun. RAdAUi, str.

GRANICERI-,'LUI NR. 14. BL. 26^ SC. D. AP. 67. jud. Suceava;

Art,2. Motivul recuperarii - in perioada acorddrii ajulorului de incilzire nu $i-a declarat

solul, veniturile acestuia $i brmudle delinute de acesta; A delinut depozit bancar mai mare de

3000 lei;
ArL3. Prczenta dispozilie poate fi atacata potdvit prevederilor Legii contenciosului

administrutiv nI. 554/2004.
Art.4. Dfteclia de Asisten a Sociala din subordinea Consiliului Local al Municipiului

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

emiterii acesteia. Plata se va face la casieria Directiei Asistenta Sociald, din Radau[i str'

Volov6lu1ui nr. 51.

Avlzat legalitate

SECRETAR IPru
Scheul Adrian

Redeuli la:
N' ll/

09 0t. ulLt


