
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNrcrPruL nnoAulr

PRIMAR

DISPOZITIE

Privind neacordarea ajutorului pentru incdlzirea locuinfei cu energie termicb in
sistem cenffalizat, d-rrci MOCREI CATINCA din Rdddu(i, str. VOLOVAJULUI Nr.

198, Sc. A, AP. 12,judeful Suceava;

Primarul Municipiului Rideuli, prin viceprimar Maerean Epifaaie-Tiberiu, conform
Ordinului Prefectului nr. 233119. 09.2014;

- cererea gi declaralia pe propria rdspundere pentru acordarea ajutorului pentru incdlzirea
locuinlei cu energie termicd in sistem centralizat inregistratd la rr. 7284/28.i0.2014 a d-nei
MOCREI CATINCA din Radauli, srr. VOLOVATULUI Nr. 19B, Sc. A, Ap. 12, judelul Suceava;

- avdnd in vedere prevederile Ordonanlei de Urgenld 70/2OlI pivind. mlsurile de protec{ie
sociald in perioada sezonului rece, modificatd gi completatd de oG. Nr. 2712013, precum qi
Hotdrarea Guvemului nr. 77812073, privind Normele metodologice de aplicare a OrJG 7012011,
aprobate prin Hot[r6rea Guvemulli t. 920/2011;

In temeiul art.63 alin.(l), lit. ,,d"qi ale arr.68, alin (1) qi art.57, alin. (2) din Legea nr.
215/2001., pivind administralia publicd locald cu modificdrile qi completdrile ulterioare:

DISPUNE:

Art.l. Neacordarea ajutorului lunar pentru incdlzirea locuinlei cu energie termicd in sistem
centralizat d-nei MocREI CATINCA, cNp: 2271026333193, din Rddduli, sff. voLovATULIJ'I
Nr. 198, Sc. A, AP. 12, judelul suceava, conform art. 6, 1it. "i" din din oUG nr. 7ol2ol1- mdsurile
de protectie sociald in perioada sezonului rece, modificatd gi completatd de
oG.27/20t3;

Art.2. Motilul neacorddrii - nu este proprietarul locuinlei, succesorul de drept a1 acestuia,
persoana care a instrdinat locuinla in baza unui contract de vdnzare cumpdrare cu clauzd de
iatrelinere sau cu drept de habitatie, titularul contractului de inchiriere, comodat, concesiune al
acesteia ori alt membru de familie major gi imputemicit de proprietarul locuinlei sau de titularul
contractului de inchiriere ori dup[ cM, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a implinit
vArsta de 16 ani;

Art.3. Prezenta dispozilie poate fi atacatd potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004.

Art.4. Direitia'de iq.sistenla Sociald, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii.
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Avizat pentru legalitate
SECRETAR MLTNICIPU,
Onciul Adrian - Valentin
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