
ROMANIA
JUDETI'L SUCEAVA

MUMCIPIUL RADAUTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind recuperarea ajutorului pentru incilzirea locuinlei cu energie termici in sistem

centralizat, acordat necuvetrit

Primarul Municipiului Ridiu{i Aurel Otarean;
in unna extinderii controlului Cu(ii de Conturi a Rominiei, co1'lsemnat in Nota de

Constatare m. 1670/02.10.2013 $i a Anchetei Sociale efectuati d-nei ZEPCIUC VALERIA din
mun. R5dduli, str. MIHAI VITEAZU NR. 3 . SC. A. ET. 1 AP. 7,jud. Suceava;

in conformitate cu art. 30, alin. (2) si (4) din Ordonania Guvernului 7012011 privind
mlsurile de proteclie sociald in perioada sezonului rece, modificati fi completata pdn
Ordonatld 27/2073, precum qi Hotararea Guvemului Nr. 77812013, privird Normele
metodologice de aplicare a OUG 70/201 1, aprobate prin Hotaraxea Guvemului . 920/2011;

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

DISPUNE:

Art.1. Se aprobd recuperarea sumei de lll lei, reprezentard: 326.16 lei ajutor pentru
incebirca locuiniei cu energie termica in sistem centElizat, primit necuvenit pentru pedoada
FEBRUARIE - MARTIE 2011 $i 626.69 pentru perioada NOIEMBRIE 2011- MARTIE 2012
lei d-nei ZEPCIUC VALERIA, CNP: 2650902333213, din mun. Rddiuli, str. MIHAI
VITEAZU NR. 3 . SC. A. ET. 1 AP. 7, jud. Suceava;

Art.2. Motir.ul recuperdrii a delinut in perioada acorddrii ajutomlui de incdlzire:
depozit bancar mai mare de 3000 lei, teren intravilan in zonA rulah de pesie 2000 mp fi a II a

locuinla in com. Salu Mare.jud. Suceava:
Art.3. Prczenta dispozilie poate fi atacatd potdvit prcvederilor Legii coltenciosului

administrativ nr. 554/2004.
Art.4. Direclia de Asisten$ Sociald din subordinea Consiliului Local al Municipiului

Redeuli, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozi,tii, in temen de 3 luni de la data
emitedi acesteia. Plata se va face la casieria Directiei Asistentd Sociala, din Rad[ugi str.
VolovdlLrlui nr. 51.
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