
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

MuNTcIPIUL nrnAulr
PRIMAR

DTSPOZITIE

Privind neacordarea ajutorului pentru incdlzirea locuin{ei cu energie termicd in
sistem centralizat, dlui MOISUC ALEXANDRU din Rnd[u!i, str. MIHAI

VITEAZU FN, BL. 3, SC. A, AP. 11, judeful Suceava

Primarul Municipiului Rnd[u{i, prin viceprimar Maerean Epifanie-Tiberiu, conform
Ordinului Prefectu\i rr. 2331 19.09.2014 ;

- celerea gi declarafia pe propria rdspundere pentru acordarea ajutorului pentru incilzirea
locuinlei cu energie termicA in sistem centralizat inregistratl la m. 74107.11..2014 a dJui
MOISUC ALEXANDRU din R5dnu{i, str. MIIIAI \aITEAZU FN, BL. 3, SC. A, AP. 11, judeful
Suceava;

- avAnd in vedere prevederile Ordonantet de Urgen+$ 7012011 privid mlsurile de proteclie
social[ in perioada sezonului rece, modificati gi completatil de OG. Nr. 2712013, precum qi

HotlrArea Guvernului rc.77812013, privind Normele metodologice de aplicare a OUG 7012011,
aprobate prin Hotdrirea Guvernului m. 92012011;

In temeiul art.63 alin.(1), lit. ,,d"$i a1e art.68, alin (1) 9i an. 57, alin. (2) din Legea nr.
215i2001, privind administralia publicd localI cu modificlrile gi completirile ulterioare:

DISPI]NE :

Art.l. Neacordarea ajutorului lunar pentru incdlzirea locuinlei cu energie termici in sistem
centalizat dlui MOISUC ALEXANDRU, CNP: 1851124330532, din Rdd[u!i, str. MIHAI
YITEAZU FN, BL. 3, SC. A, AP. I 1, judetul Suceava, conform Ordonantei de UrgenJt 70i2011
privind mdsurile de proteclie sociald in perioada sezonului rece, modificatd gi completatd de OG.
Nt. 2712013, precum qi Hot[rArea Guvemului rlr. 77812013, privind Normele metodologice de
aplicare a OUG 7012011, aprobate prin Hotirdrea Guvemului w.92012011;

Art.2. Motivul neacordirii - conform adeverinlei de venit pe anul 2014, eliberati de
Serviciul Fiscal Municipal Rndeuli, a realizat venituri din transfer propriettrfi imobiliare qi
depiqegte limita venitului pentru persoana singuri de 1082 lei;

Art.3. Prezenta dispozilie poate fi atacat[ potrivit prevederilot Legii contenciosului
administrativ m. 5 54 12004.

Art.4. Direclia de Asistenli Socia16, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii.

Avizat pentru legalitate
SECRETARMUNICIPIU,
Onciul Adrian - Valentin
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