
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL RADAUTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind recuperarea ajuiorului pentru incilzirea locuinlei cu combustibili solizi sau

petrolieri, acordat necuvenit

Primarul municipiului Rddauli, prin viceprimar Maerean Epifanie-Tiberiu, conform
Ordinului PrefectLlui ff.211 la.0q 2014;

Avand in vederc referatul intocmit de personalul Direcliei de Asistentd Sociald din
subordinea Consiliului Local Rddauf, iregistrat la numtuul 1793121.10.2014, umare a
extinderii controlului Cu4ii de Conturi a Romaniei, consen'nat in Nota de constatare tu.
1670102.10.2013 $i a Anchetei Sociale efectuatd d-lui ODOUCIUC DUMITRU cu

domiciliul in mun. Rddiuli, str. Restuitului, nr. 4, jud. Suceava.

in conformitate cu art.30, alin. (2) si (4) din Ordonanla de Urgenld nr. 70/201 1

privind misurile de proteclie sociala in perioada sezonului rece, modificatd si completate
de Ordonanla nr.27l2jl3 $i HotArarea Guvemului Nr. 920 /2011, privind Nonnele
metodologice de aplicare a prevederilor OUG 70/2011, modificatd si completate prin
Hotfu area Guvemului \tr.'7 1 8 D013.

In temeiul dispoziliilor afi. 63 aiin. (1), lit. 'd"$i afi. 68 a1in. (i) din Legea
administratiei publice locale nr. 215 din 23.04.2001(x*republicati**)(+actualizata*).

DISPUNEI
Art,1 (l) Se aprobi recuperarea sumei de 230 lei reprezentand ajutor pentru

incAlzirea locuinlei cu combustibili solizi sau petrolieri, acordat necuvenitr L30 lei pentru
perioada noiembrie 201l-mafiie 2012 $i 100 lei pentru perioada noiembrie 2012-martie
2013 pentru ODOVICIUC DUMITRU cu CNP: 1471123333191, str. Rdsdritului, nr. ,+,

jude{ul Suceava;
(2) Plata se va face la casieria Direcliei de Asistenli Sociali Rddauli, str.

Volovilului, ff. 51 .

Art. 2 Motivul: in perioada in care a beneficiat de ajutor pentru incf,lzirea locuinlei a

delinut un depozit bancar de peste 3000 lei.
Art.3 Prezenta dispozi[ie poate fi atacatd potrivit prevederilor Legii contenciosului

administrative nr.554/2004;
Art.4 Direclia de Asistenli Sociali din subordinea Consiliului Local al Muricipiului

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