
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

MT]I{ICPIUL RADAUTI
PRIMAR

DISPOZITIE

Privind neacordarea ajutorului penffu incdlzirea locuinlei cu energie gaze
naturale, d-nei MATEI TABITA din Rdddu{i, str. CUCULUI Nr. 15, judeful

Suceava;

Primarul Municipiului RadAufi, prin viceprimar Maerean Epifanie-Tiberiu, conform
Ordinului Prefecn:JuJ. rr. 233119.09.2014 ;

- cererea gi declaralia pe propria rdspundere pentru acordarea ajutorului pentru incdlzirea
locuinlei cu gaze naturale, inregistratd la m. 3043125.17.2074, a d-nei MATEI TABITA din
R6ddu!i, str. CUCULUI Nr. 15, judelul Suceava;

- avAnd in vedere prevederile Ordonanlei de Urgen!6 7012017 pivind mdsurile de
proteclie sociald in perioada sezonului rece, modificatd 9i completatd de OG. Nr. 2712013,
precum gi HotArarea Guvemului nr. 77812013, privind Normele metodologice de aplicare a
OUG 7012011, aprobate prin Hotlrdrea Guvemuhi w.92O12017;

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

DISPUNE:

Art.l. Neacordarea ajutorului lunar pentru inc lzirea locuinlei cu gaze naturale, d-nei
MATEI TABITA din Rid6uli, str. CUCULUI Nr. 15, judelul Suceava, conform anexei nr. 4 -
Lista bunurilor ce conduce la excluderea adcordaii ajutorului social din Hotdrarea Guvemului
Nr. 778/2013, privind Normele metodologice de aplicare a OUG Nr. 701201L, aprobate prin
Hotararea Guvemild 920 / 207 | ;

Art.2. Motirul neacorddrii - frgxeazd in evidenlele Serviciului Taxe Si hnpozite din
subordinea Primdriei Rdd6uli cu teren intravilan - 1342 mp, din care 210 mp construclii qi I 132
mp, curte gi grddin6. AvAnd in vedere cd dep5$e$te 1000 mp, teren intravilan in mediul urban nu
se lncadreazd s[ beneficieze de ajutor pentru incdlzirea locuinlei;

Art.3. Prezenta dispozilie poate fi atacatd potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 5 5 4 12004.

Art.4. Direclia de Asistenld Sociald, va duce la indeplinire prevederile prezentei
dispozilii.
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