
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNrcrPruL nAnAulr

PRIMAR

DISPOZITIE

Privind neacordarea ajutorului pentru incdlzirea locuinlei cu energie termicd in
sistem centralizat, d-lui DUMITRESCU RADUT-MIHAI din R6ddu{i, srr.

VOLOVATULUI Nr. 39, Sc. C, Ap.4, judelul Suceava;

Primarul Municipiului RAdAuli, prin viceprimar Maerear Epifanie-Tiberiu, conform
Ordinului Prefectului nr. 23311 9. 09.201 4 ;

- cererea gi declaralia pe propria rdspundere pentru acordarea ajutorului pentru incdlzirea
locuinlei cu energie termicl in sistem centralizat inregistrati la w. 1345/14.11.2014 a dlui
DITMITRESCU nAOUT-Urnq.I din Rddduli, str. VoLoVATULUI Nr. 39 , Sc. C, Ap. 4, juclelul
Suceava;

- avdnd in vedere prevederile Ordonanfet de Urgenta 70/2011 pivind misurile de protectie
sociald in perioada sezonului rece, modificatd qi completatd de oG. Nr. 2i /2013, precum qi
Hotdr6rea Guvemului rv. 778/2013, privind Normele metodologice de aplicare a oUG 7ol20ll,
aprobate prin Hotdrdrea Guvemuhti nr. 92012011;

In temeiul art.63 a1in.(1), lit. ,,d"gi a1e art.68, alin (1) 9i art. 57, alin. (2) din Legea nr.
275/2001, pivind administralia public[ loca16 cu modificirile qi completdrile ulterioare:

DISPUNE :

Art.l. Neacordarea ajutorului lunar pentru incdlzirea locuinlei cu energie termicd ln sistem
centralizat dlui DUMITRESCU RADUT-MIHAI, CNp: 1791111333241, din R5cl6u!i, str.
voLovATULu Nr. 39 , Sc. c, Ap. 4, judelul Suceava, conform arexei nr. 4 - Lista bunurilor ce
conduce la excluderea accordarii ajutorului social din Hotdr6rea Guvernului Nr. 77812013, privind
Normele metodologice de aplicare a oUG Nr. 7012011, aprobate prin Hotararea Guvemului
920120t1;

Art.2' Motivul neacorddrii - deline autotwism cu o vechime mai micd de 10 ani,
reprezentAnd bun care conduce la excluderea acorddrii ajutorului pentru incdlzirea locuin{ei;

Art.3. Prezenta dispozilie poate fi
administrativ nr. 5 5 4 I 2004.

atacatd potrivit prevederilor Legii contenciosului

Art.4. Direc{ia de Asisten}d SocialS Rdd[u!i, va duce la indeplinire prevederile prezentei

Avizat pentru legalitate
SECRETAR MTINICIPru,
Onciul Adrian - Valentin
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