
ROMANIA
,II]DETUI, SUCEAVA

MUNICIPIUL RADAUTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind recuperarea ajutorului petrtru incilzirea locuin{ei cu gaze naturale, acordat

necuvenit

Primarul Municipiului Ridruli Aurel Olarean;
in urma extinderii conholului Cu4ii de Contud a Rominiei, consen'mat in Nota de

Constatare nr. 1670102.10.2013 9i a Anchetei Sociale efectuatd d-lui LEVITCHI ADRJAN
LMU cu domiciliul in mun. Riddufi, str. STLIFULUI NR. 1A , judetul Suceava;

in confonnitate cu art. 30, alin. (2) si (4) din Ordonanta de Urgenta Nr. 7012011 privind
n1asudle de proteclie socialS in pedoada sezonului rece, modificate qi completatd de Ordonania
2712013 prec\w\ !i Hotirarea Guvemului Nr. 778/2013, privind Normele metodologice de

aplicare a OUG 701201 1, aprobate pdn Hotaraxea Guvemului ff. 920/201 1

in temeiul dispozigiunilor art. 63, alin. (5), lit."c" Si ale afi. 68 alin. (1) din Legea
administraliei publice locale nr. 215 din 23.04.2001(**republicata**)(*actualizata*);

DISPUNE:

Art.1. Se aprobe recuperarea sumei de ZEI lei, reprezentind: 435 lei ajutor pentru
incikirea locuinlei cu gaze naturale, pentm perioada NOIEMBRIE 2011 - MARTIE 2012 !i 348
lei pentru perioada DECEMBRIE 2012 MARTIE 2013, dlui tEglqEI jDB!\N_tlyIU
cu domiciliul in mun. Radauli, str. STLTLTLUI NR. 1A iudefui. Suceava;

Art,2. Motir.ul: de,tine un spaiiu locativ, altul decat locuinta de domiciliu, autotudsm cu
capacitate cilindric6 de peste 1600 cmc. h perioada pentru care s-a stabilit debitul, aceste brmuri
erau considerate bunuri care conduc la excluderea acorderii ajutorului pentru incilzirea locuinlei.

Art,3. Prezenta dispoziiie poate fi atacatd potdvit prevederilor Legii contenciosului
adminishativ nr. 554/2004.

Art.4. Direciia de Asistenle Sociald din subordinea Consiliului Local al Municipiului
RAdAuI, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii, in temen de 3 luni de la data
emiterii acesteia . Plata se va face la casieria SC Nord Gaz SRL din Radauti, str. 1 Mai, m. 4 6.
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