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PRIMAR

DISPOZITIE

Privind neacordarea ajutorului pentru incdlzirea locuinlei cu energie termic6 in
sistem centralizat, d-nei MEHEDENIUC IONELA - NICOLETA din Ridduli, str.

Mihai Viteazu Nr. 3, 81. 12, Sc. A, AP. 16, jude(ul Suceava;

Primarul Municipiului Rndiuti, prin viceprimar Maerean Epifanie-Tiberiu, conform
Ordinului Prefectului nr. 233/ 19.09.2014;

- cererea gi declaraiia pe propria rispundere pentru acordarea ajutorului pentru incilzirea
locuin{ei cu energie termicd in sistem centralizat inregistratil la nr. 720107.1L 2014 a d-nei
MEHEDENIUC IONELA - NICOLETA din Ridiuli, str. Mihai Viteazu Nr. 3, Bl. 12, Sc. A,
AP. 16, jude(ul Suceava;

- avAnd in vedere prevederile Ordonantei de Urgen{i 7012011 privind misurile de protec}ie
sociali in perioada sezonului rece, modificatd gi completati de OG. Nr. 2i12013, precum gi
Hot2ir6rea Guvemului m. 778/2013, privind Normele metodologice de aplicare a OIJG i012011,
aprobate prin HotirArea Guvemului rr. 920/2011;

In temeiul art.63 alin.(I), lit. ,,d"gi ale art.68, alin (1) qi art. 57, alin. (2) din Legea nr.
21512001, privlr:rd, administrafia publicd local[ cu modificirile qi completirile ulterioare:

DISPI]NE :

Art'l. Neacordarea ajutorului lunar pentru incdlzirea locuinlei cu energie termicd in sistem
centralizat d-nei MEHEDENTUC IONELA - NICOLETA, CNp: 2910129330530, din R6d6u{i,
str. Mihai Viteazu Nr. 3,B1. 12, Sc. A, AP. 16, judeful Suceava, conform art. 6, lit. "i" din OUG
nr. 70i2011- misurile de protectie social6 in perioada sezonului rece, modificati gi completati de
oG.27/201.3;

Art.2. Mofiw1 neacordirii - nu este proprietarul locuinlei, succesorul de drept al acestuia,
persoana care a instrlinat locuinla in baza unui conkact de vdnzare cumpirare cu clauzi de
intretinere sau cu drept de habitalie, titularul contractului de inchiriere, comodat, concesiune al
acesteia ori alt membru de familie major qi imputernicit de proprietarul locuinlei sau de titularul
contractului de inchiriere ori dupi caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a implinit
virsta de 16 ani;

Art,3. Prezenta dispozilie poate fi atacati potrivit prevederilor Legii contenciosului

Sociali, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozifii.
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