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DISPOZITIE
Privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incdlzirea iocuinlei cu energie termicd in sistem

centralizat, conform O.U.G 701201 1 privind mdsurile de proteclie sociald in perioada sezonului,

rece, modificati qi completatd de OG. Nr. 2712013, pentru perioada sezonului rece :

1 ianuarie 2015 - 31 martie 2015

Primarul Municipiului Ridduli, prin viceprimar Maerean Epifanie-Tiberiu, conform

Ordinului Prefectului nr. 233119.09.2014 ;
Analiz|nd referatul doamnei Levitchi Ana-Maria, salariatd in cadrul Direcliei de Asistenld

Sociald, inregistrat la numdrul 304 din data de 28.01.2015, prin care arat[ urmatoarele:
- un numdr de @ din mun. Radduli, au depus Cerere qi declaralie

pe proprie rdspundere penku a beneficia de ajutorul de incdlzire a locuintei cu energie termicd in
sistem centralizat gi se incadreazd in prevederile legale pentru a beneficia de acest ajutor pentru

perioada 01.01.2015 - 31.03.2015
AvAnd in vedere prevederile art.l7, din Ordonanla de Urgenta 70/2011 pivid mdsurile de

proteclie social[ in perioada sezonului rece, modificatd 9i completatd de OG. Nr. 2712013, preutm
gi HotdrArea Guvemului nr. 778/2013, privind Normele metodologice de aplicare a OUG 70/2011,

aprobate prin HotdrArea Guvemului w. 92012011 ; '

in temeiul art.63 alin.(l), lit. ,,d"qi ale art.68, alin (1) qi art. 57, alin. (2) din Legea nr.

215 12001, pivind Administralia publicd locald (republicatd):

DISPUNE:

Art.l. Se stabilegte dreptul la ajutor pentru incdlzirea locuinlei cu energie termici in
sistem centralizat, conform O.rJ,G 701201,1 privind mdsurile de proteclie sociald in perioada

sezonului rece, modificatd qi completatl de OG. Nr. 2712013, pentru perioi.da sezonului rece

01.01.2015-31.03'2015'pentruunnumirde@dinmun.Rndnufi,
cuantumul pentru fiecare beneficiar fiind prevdzut in situalia centralizatoare care face parte

integranti din prezenta dispozilie.
Art 2. Prezeria dispozilie poate fi atacatd potrivit prevederilor Legii contenciosului

administrativ nr. 55412004.
Art.3. Direc{ia de Asisten}d Sociald din subordinea Consiliului Local Rddduli, va duce la

indeplinire dispozilii.
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