
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

MUMCIPIUL RADAUTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind recuperarea ajutorului pentru lncilzirea locuiltei cu energie termici in sistem

centralizat. acordat necuvenit

Primarul Municipiului Ridiu(i Aurel Olarean;
in urma extinderii controlului Curtii de Conturi a Romdniei, consemnat in Nota de

Constatare m. 1670/02.10.2013 !i a Anchetei Sociale efectuatd d-lui CHALAPCO TOADER din
mun. Radau{i, str. GRANICERULUIISC-4-4!-9, jud. Suceava;

in conformitate cu art. 30, alin. (2) si (4) din Ordonarla Guvernului 70/2011 privind
mdsudle de protectie sociale in perioada sezonului rece, modihcatd !i completatd prin Ordomnla
2712013, Hotdrarea Guvcrnului Nr. 77812013, pdvird Normele metodologice de aplicare a OUG
70/2011, aprobate pdn Hotdrarca Guvemului nr. 920/2011, precum li Ordonanta de Urgenta ff.
5/2003 modiflcatd gi completatd prin Ordonanla de Urgenfe nr. 86/2010, Hot5rArea Guvemului
m. 996/2010, care modifici si completeMd Hotdrtuea Guvemului ff. 1350/2006 '--::" -::--::: -: : -1 " -": -":.- "

In iemeiul dispoziliunilor art. 63, alin. (5), lit."c" $i ale afi. 68 alin. (1) din Legea
adrninistraliei publice locale m. 215 din 23.04.2001(**republicata**)(*actualizata*);

DISPUNE:

Art.l. Se aprobi recuperarea sumei de 107 lei, rcprezeltand: 76,83 lei ajutor pentrLl
inciizirea locuinlei cu energie tennici in sistem centalizat, prilnit necuvenit penh! perioada
NOIEMBRIE 2010 MARTIE 2011, 16,38 lei pentru perioada NOIEMBRIE 2011 MARTIE
2012 qi 14 lei pentru perioada NOIEMBRIE 20i2 MARTIE 2013, dlui CHALAPCO
toADt-R.c\?:i+qott+.1:.ltqzai,rnun.Radau!i.srr.LR"A\lcERULt1a.sc a. ql,..r.LrLa

Suceava;

Art.2. Moti\.ul recuperirii a detinut depozit bancar mai mare de 3000 lei in perioada
pentru care s a stabilit debitul;

Art.3. Prczelta dispozitie poate fi atacata pot vit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 5 54/2004.

Art.4. Directia de Asistenld Sociala din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Radauli, va duce la indeplinire prevederile prezertei dispozilii, in temen de 3 luni de la data
emitedi acesteia. Plata se va face la casieria Dircctiei Asistente Sociali din subotdinea
Consiliului Local al Municipiului Rid6ugi, din str. Volovilului nr. 51.
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