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Privind neacordarea ajutorului pentru incdlzirea locuinlei cu energie termicd rn
sistem centralizat, d-luiBODlRLAU ILIE din Rdddufi, str. MIHAI VITEAZU

Nr. 11, Sc. B, AP. 62,judelul Suceava;

Primarul Municipiului Rddduti, prin viceprimar Maerean Epifanie-Tiberiu, conform
Ordinului Prefectului nr. 233119.09.2014 ;

- cererea gi declaralia pe propria rdspurdere pentru acordarea ajutorului pentru incdlzirea
locuinle-i cu energie termicb in sistem centralizat, iffegistmtd la nr, 613/17 .10.2014, a d-hti

BODIRLAU ILIE din Rddduli, str. MIHAI VITEAZU Nr. I 1, Sc. B, AP. 62, judetul Suceava;
- av6nd in vedere prevederile Ordonanlel de Urgenld 70/2011 privind mdsurile de

proteclie social[ in perioada sezonului rece, modificatd gi completatd de OG. Nr. 2712013,
precum gi Hotdr6rea Guvemului w. 778/2013, privind Normele metodologice de aplicare a

OUG 701201 1, aprobate prin HotirArea Guvemului rc. 920/2011
In temeiul art.63 a1in.(1), lit. ,,d"qi ale art.68, alin (1) qi art. 57, alin. (2) din Legea nr.

21512001, pivind administralia publicd locald cu modificdrile gi completdrile ulterioare:

DISPUNE:

Art.l. Neacordarea ajutorului lunar pentru incdlzirea locuintei cu energie termicd in
sistem centralizat dlui BODiRLAU ILIE, CNP:1570723333197, din Radduli, str. MIHAI
VITEAZU Nr. I 1, Sc. B, AP. 62, judelul Suceava, conform Ordonanlei de Urgenld a Guvemului
nr.7012011 privind mdsurile de proteclie sociald in perioada sezonului rece, modificatd qi

completat6 de OG. Nr. 27/2013, precum gi HotdrArea Guvemului m.77812013, privind Normele
metodologice de aplicare a OUG 7012011, aprobate prin Hotdr6rea Guvemultirc.920l20ll;

Art.2. Motivul neacorddrii - deline autoturism cu o vechime mai mic[ de 10 ani,
reprezentdad bun care conduce la excluderea acord6rii ajutorului pentru incdlzirea locuinlei;

Art.3. Prezenta dispozilie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 5 5 4/ 2004 -

Art.4. Direclia de Asistenld Sociaid, va duce la lndeplinire prevederile prezentei
dispozilii.
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