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DISPOZITIE
Privind MODIFICAREA compensarii procentuale penhu incdlzirea locuinlei cu energie termicd

in sistem cenhalizat, conform O.U.G 70/2011 privind mdswile de proteclie sociald in perioada
sezonului rece, modificatd gi completatd de OG.Nr.27l20l3, pentru perioada sezonului rece :

1 decembrie 2014 - 31 martie 2015

Primarul Municipiului Rddduli, prin viceprimar Maerean Epifanie-Tiberiu, conform
Ordinului Prefecttthti w. 233119.09.2014;

Analiz6nd referatul doamnei Levi{chi Ana-Maria, salariatd in cadrul Direcliei de Asisten}d
Socia16, inregistrat la numirul 2352 din data de 29.12.2014, prin care arati urmatoarele:

- un numar de 28 familii sau persoare singure din mun. Rdd6uli, au depus Cerere qi
declara{ie pe proprie rdspundere pentru modificarea compensdrii procentuale pentru incdlzirea
locuinlei cu energie termica in sistem centralizat conform prevederilor O.U.G. 70/2011 privind
mdsurile de proteclie social6 in perioada sezonului rece, modilicatd qi completatd prin OG.2712013,

incepind cu data de 1 decembrie 2014;
Avind in vedere prevederile art. 79, alin. (3), (4) din Ordonanta de Urgenta Nr. 7012011

privind mdsurile de proteclie sociald in perioada sezonului rece, modificatd qi completatd de OG.
2712013 prectm qi a precum qi Hotdrdrea Guvemului nr. 77812013, privind Normele metodologice
de aplicare a OUG 7012011, aprobate prin Hotdr0rea Guvemuld rc.920/2017 ;

In temeiul art.63 a1in.(1), lit. ,,d"gi ale art.68, alin (1) qi art. 57, alin. (2) din Legea nr.
21512001, pivitrd administralia publicd 1oca15 cu modificdrile gi completirile ulterioare:

DISPUNE:

Art.l. Se modifici compensarea procentuald pentru incdlzirea locuinlei cu energie termicd in
sistem centralizat conform prevederilor O.U.G.70l20l1,actualizata$imodificatdprinOG.2T/2013,
incepdnd cu data de 1 decembrie 2014 pentru numar de 28 de familii sau persoane singure din mun.
Rndduli, compensarea procentuala fiind prevdzutd in situalia centralizatoare care face parte
integrantd din prezenta dispozilie;

Art.2. Prczenta dispozilie poate fi atacatd potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 5 5 41 200 4.

Art.3. Direclia de Asistenti Sociall din subordinea Consiliului Local al Municipiului
RAdduli, va duce la prevederile prezentei dispozitir.

Avizat pentru legalitate
SECRETAR MIINICIPIU,
Onciul Adrian - Valentin
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