
ROMANIA
JUDETUL SUCEAV-A

MUNICIPIUL RADAUTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind recuperarea ajutorului pentru inc5lzirea locuinfei cu energie termica in sistem

centralizat. acordat necuvenit

Viceprimarul Municipiului Ridiuti Maerean Tiberiu Epifanie;
Avdnd in vedere referatul intocmit de personalul Diecliei de Asistenld Sociali din

subordinea Consiliului Local Rddduli, inregistrat la numdrul 1889/3 0.10.2014, urmare a

extinderii controlului Cu4ii de Conturi a Romaniei consemnat in Nota de constatare nr.
1670102.10.2013 qi Ancheta Sociale efectuata d-lui ciRDEI CATALIN-NrCoLAE cu

domiciliul in mun. Rddiuli, str. Gdricemlui, Nr.4, Sc.E, et.2, ap.90, jud. Suceava.

in confonnitate cu afi.30, alin. (2) si (4) din Ordonanla de Urgenti nr. 70/2011 privind
masurile de protec-tie socialA in perioada sezonului rece, modificaii si completata de Ordonanla

nr.27l2013 si Hotararea Guvemului Nr. 920 /201 1, p vind Nomele metodologice de aplicare a

prevederilor OUG 70/2011, modificatd si completat6 p n Hottuerea Guvemului nr.778/2013.

ln temeiul dispoziliilor ar1. 63 a1in.(1), lit. "d", art. 68 a1in. (1) fi ale art.57 alin.(2) din
Legea adminishatiei publice locale nr. 215 din 23.04.2001(**republicatA**)(*actualizata*).

DISPUNE:

Art.l, (1) Se aprobd recuperarea sumei de 443 lei reprezentand ajutor pentru incalzirea
locuinlei cu energie temicd in sistem centralizat, acordat necuvenit: 98,34 lei pentm perioada
noiembrie-decembrie 2011, 103,02 1ei pentru perioada ianuarie-februarie 2012, 56,48 pentru
perioada noiembrie-decembrie 2012, 136,56-lei_penhu perioada ianuarie-martie 2013, ,18,64 lei
pentflr iuna martie 2014 pentru CIRDEI CATALIN-NICOLAE cu CNP:1661204333229, str.

Grdnicemlui, nr.4, Sc.E, et.2, ap. 90, judelul Suceava;
(2) Plata se va face la casieria Direc,tiei de AsistenF Sociali Rdd6uti, str.

Volovdfului, m. 51 .

Art.2. Motivul: in perioada in care a beneficiat de ajutor pentru incdlzirea locuinlei a
realizat venitud pe care nu le-a declamt.

Art.3. Prezenta dispozilie poate f1 atacati potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrative m. 554/2004;

Arl.4. Direclia de Asistenld Sociald din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Radauli, irdeplinire prevederile prezentei dispozilii. in rerrncn de 3 luni de la data

Rddiuri la C] I ,t . ':lo.l f'

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL MLTNICIPruLUI
ONCILIL ADRIAN VALENTIN
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