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JUDETUL SUCEAVA
NIUNICIPIUL R{DAUTI

PRIMAR

DISPOZITIE
privind recuperarea ajutorului pentru incilzirea locuin(ei cu energie termici,

acordat DecuYenit

Primarul mu:icipiului Rndnuti, prin viceprimar Maerean Epifanie-Tiberiu, confom
Ord.nulr.ri Prefectului nr.2J3 I 9.09.201 4;

Avand in vedere referatul intocmit de personalul Direcliei de Asisten A Sociali din
subordinea Consiliului Local Ridduli, iffegistrat la numdrul 1774117.10.2014, urmare a

extinderii controlului Curlii de Conturi a Romaniei, consemnat in Nota de constatarc nr.

1670102.10.2013 $i a Anchetei Sociale efectuata d-nei GAINA MARIA cu domiciliul in
mun. Rddiuli, str, Mihai Viteazul m.1i,sc.A, ap.19,jud. Suceava.

in conformitate cu ar1.30, alin. (2) si (4) din Ordonanla de Urgenld nr. 70/2011

privind misurile de protec.tie sociald in perioada sezonului rece, modificatA si completatd de

Ordonanfa ff.27l20i3 si Hotirdrea Guvemului Nr. 920 /2011, pdvind Nomele
metodologice de aplicare a prevederilor OUG 70/2011, modificati si completate prin
Hotararea Guvemului llt.1 7 8 1 20 13.

in temeiul dispoziliilor art. 63 alin. (1), lit. 'd"$i a1t. 68 alin. (1) din Legea
administratiei publice locale m. 215 din 23.04.2001(**republicatd**)(*actualizatd+).

DISPUNE:
Art.1 (l) Se aprobd recupeBrea sumei de 79 lei reprezenti.nd ajutor pentru incdlzirea

locuinlei cu energie temica, acordat necuvenit pentru perioada noiembrie 2011-martie 2012
pentru GAINA MARIA cu CNP| 2401122333191, str, Mihai Viteazul, ff.11, sc.A, ap.19,
mun. Rddduli, judelul Suceava;

(2) Plata se va face la casieria Direcliei de Asistenld Sociald Redduli, str.

Volovdlului, ff. 51;
Art. 2 Motivul: in pedoada in care a beneficiat de ajutor pentru incalzirea locuinlei a

delinut mai multe spatii locative.
Art.3 Prezenta dispozilie poate fi atacatd potdvit prevederilor Legii contenciosului

administative nr.554/2004;
Art.4 Directia de Asistenli Sociali din subordinea Consiliului Local al Municipiului

Rddduli, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozifii, in tennen de 3 luni de la data
emiterii acesteia.
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