
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL RJ.DAUTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind recuperarea ajutorului pentru incilzirea locuitrlei cu g^ze naturale, acordat

necuYenit

Primarul Mutricipiului Ridiuli Aurel Olarean;
in urma extinderii controlului Curlii de Conturi a Romdniei, consemnat in Nota de

Constatare nr. 16'70/02.10.2013 $i a Anchetei Sociale efectuate dlui IqBellLUI&\Lcu
domiciliul in mun. R5dduli, str. IRACLIE PORLMBESCU NR. 5 , judelul Suceava;

in confonnitate cu ar1. 30, alin. (2) si (4) din Ordonanla de Urgenta Nr. 7012011 privind
misurile de protectie sociaE in perioada sezonului rece, modificatd Si completate de OG.
2712013, Hotirarea Guvernului Nr.77812013, privind Normele metodologice de aplicare a OUG
70/2011, aprobate pdn Hottuarea Guvemulni rr. 920/2071 precum fi Ordonar,ta de Urgenta m.
5/2003 modificata;i completatA prin Odonanla de Urgenle nr. 86/2010, Hotirirea Guvemului
nr. 9962010, care modificd 9i completeaza Hotirtuea Guvemului ff. 135012006

In temeiul dlspozlllunilor art. 63, alin. (5), Iit."c" Si ale afi. 68 atini it.1 din Legea
administratiei publice locale m. 215 din 23.04.2001(**republicata**)(*actualizata*);

DISPUNE:

Art.1. Se aprobe lecupemrea sumei de 995 lei, reprczentand: 560 lei ajutor pentru
incAlzirea locuinlei cu gaze natuale, penhu perioada NOIEMBRIE 2010 - MARTIE 2011 $i 435
lei pentru perioada NOIEMBRIE 2011 MARTIE 2012, dlui FORCUTA MIHAI cu
domiciliul in mun. Rddauli, sh. IRACLIE PORUMBESCU NR. 5. iudelul. Suceava;

Art.2. Moti\.u1: deline autotudsm cu capacitate cilindricd de peste 1600 cmc, iar in
perioada pentru care s-a stabiiit debitul, autoturismul era considerat bun care conducea la
excluderea acordirii ajutorului pentru iocilzirea locuintei ;

Art.3. Prezenta dispozifie poate fi atacati potdvit prevederilor Lcgii contenciosului
administativ ff . 55,1200,1.

Art,4. Directia de Asistenld Sociald din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Redeuli, \,a duce la indeplinire prevededle prczentei dispozifii, in temen de 3 luni de la data
emitedi acesteia. Plata se va face la casie a SC Nord Gaz SRL din Radauti, str. 1 Mai, nr. 4-6.
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