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JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL RADAUTI

PRIMAR

DISPOZITIE
privind recuperarea ajutorului pentru incilzirea locuintei cu combustibili solizi sau

petrolieri, acordat necuvenit

Pdmarul municipiului Rndauli, prin viceprinar Maerear Epifanie-Tiberiu, conform
Ordinulur Prefectului nr.2ll I 

q.0q.20 l4;
Avand in vedere referatul intocmit de personalul Direcliei de Asistenli Sociali din

subordinea Consiliului Local Radduli, inregistrat la numtuul 1774117.10.2014, um.iarc a
extinderii controlului Cu(ii de Conturi a Romaniei, consemnat in Nota de constatale .

16'70102.11).2013 $i a Anchetei Sociale efectuatd d-nei ILAg MARIA cu domiciliul in mun.
Rddiuf, st. Putnei, .139, jud. Suceava, in calitate de solie supravietuitoare a domnului I1a$

Vasile decedat la data de 04.10.2013.
in conformitate cu art.30, aiin. (2) si (4) din Ordona.nfa de Urgenid nr. 70/201 1 privind

misurile de proteclie sociald in perioada sezonului rece, modiflcatd si completatd de
Ordonarla nr.27l2013 si Hoti.rarea Guvemului Nr. 920 /2011, privind Nomrele metodologice
de aplicare a prevederilor OUG 70/2011, modificati si completati p n Hotdrirea Guvemului
irt.11812013.

in temeiul dispoziliilor art. 63 a1in. (1), lit. "d"ti afi. 68 a1in. (1) din Legea administratiei
publice locale nr. 215 din 23.04.2001(**republicati**X*actualizatd*).

DISPUNE:
Art.l (1) Se aproba recuperarea sumei de 26 lei reprezentand ajutor pentm incdlzirea

locuinlei cu combustibili solizi sau petrolieri, acordat necuvenit, pentru luna noiembie 2012
pentru ILA$ MARIA cuCNPr 2450124333197, str. Putnei, nr.139, judelul Succava;

(2) Plata se va face la casieria Direcliei de Asistenld Sociali RAdduti, str.
Voloviglui, ff. 51 .

Art. 2 Motilult in perioada in care a beneficiat de ajutor pentru incilzirea locuinlei a
delinut un depozit bancar de pesie 3000 lei.

Art.3 Prezenta dispozilie poate fi atacatA potuivit prevederilor Legii contenciosului
administrative ff .554/2004.

Art.4 Direclia de Asistentd Sociald din subordinea Consiliului Local al Municipiului
prezentei dispozilii, in temen de 3 luni de la dataRidbuli, va duce la indeplinire prevededle
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