
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNrcrPruL nAuiull

PRIMAR

DISPOZITIE

Privind neacordarea ajutorului pentru incdlzirea locuinfei cu energie termicd in
sistem centralizat, d-nei IGESCU STELA din Rddduli, str. MIHAI VITEAZU Fn,

B1.3, Sc.A, AP.3, judeful Suceava;

Primarul Municipiului RAdduli, prin viceprimar Maerean Epifanie-Tiberiu, conform
Ordinului Prefeciitn w. 233119.09.20t4 ;

- cererea qi declaralia pe propria rdspundere pentru acordarea ajutorului pentru incdlzirea
locuinlei cu energie termicd in sistem centralizat, inregistratd la nr. 60129.70.2014, a d-nei IGESCU
STELA din RAdduii, str. MIHAI VITEAZU Fn, Bl. 3, Sc.A, Ap. 3 judelul Suceava;

- avdnd in vedere prevederile Ordonanlet de Urgen!6 70/2071 pivid, m[surile de proteclie
sociali in perioada sezonului rece, modificat[ gi completatd de oG. Nr. 21,12013, precum qi
HotlrArea Guvemului nr. 77812013, privind Normele metodologice de aplicare a oUG 70l2olL,
aprobate prin Hotdrdrea Guvernului w. 92012011;

In temeiul art.63 a1in.(1), lit. ,,d"qi ale art.68, alin (1) qi art. 57, alin. (2) din Legea nr.
215/2001, pivind administralia publicd local5 cu modificdrile qi completdrile ulterioare:

DISPUNE:

Art'l' Neacordarea ajutorului lunar pentru irrcdlzirea locuinlei cu energie termicd in sistem
centralizat d-nei IGESCU STELA din Rddnuli, str. MIHAI VITEAZU Fn, Bi. 3, Sc.A, Ap. 3,
judelul Suceava; CNP: 2490617333190, conform Ordonanlei de Urgenta 70i201 1 privid m[surile de
proteclie socialE in perioada sezonului rece, modificatd qi completatd de oG. Nr. 2712013, precum gi
HotilrArea Guvernului nr. 778/2013, privind Normele metodologice de aplicare a oUG 70/2011,
aprobate prin Hotdrdrea Guvemului rll. 92012011;

Art.2. Motivul neacorddrii - deline 14 ari teren inkavilan in mun. Rddiufi, conform Listei
bunurilor ce conduc la excluderea acorddrii ajutorului pentru incdlzirea locuinlei, acestd suprafald de
teren reprezintb un bun care conduce la excluderea acordlrii ajutorului pentru incdlzirea locuinlei ;

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

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

Avizat pentru legalitate
SECRETARMUNICIPru,
Onciul Adrian - Valentin
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