
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNrcrPruL nAoAup

PRIMAR

. DISPOZITIE
Privind MODIFICAREA cuantumului ajutorului pentru incdlzirea locuinlei cu gaze naturale,
pentru numita Sandi Floarea din mun. Rddduli, str. m. , et. , ap. conform

OUG Nr. 70/2011 privind mdsurile de proteclie sociald in perioada sezonului rece, modificatd gi
completatd de

OG. Nr.2712013

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

Analizdnd referatul doamnei Levilchi Ana-Maria, asistent social in cadrul Direcliei de
Asistenl6 Sociald Rid[u!i, inregistrat la numdrul 304 din data de 28.01.2015, prin care aratd
urmatoarele:

- Sandi Floarea din mun. RedduJi, str. Manejului u. 2, et. 2, ap. 9 a depus Cerere Si
declaralie pe proprie rispundere pentru modificarea cuantumului ajutorul pentru incdlzirea locuinlei
cu gaze naturale conform prevederilor O.U.G. 7012011, incepdnd cu luna ianuarie 2015;

Avind in vedere prevederile art. 19, alin. (3) si (4) din Ordonaala de Urgenta Nr. 70i2011,
privind mdsurile de proteclie sociali in perioada sezonului rece, modificata si completata de OG. Nr.
2712013, precum gi HotdrArea Guvemului nr.'778/2013, privind Normele metodologice de aplicare a
OUG 70^1201I, aprobate prin Hotdrdrea Guvemulw u. 92012011 ;

ln temeiul art. 63 alin.(l), lit. ,,d"gi ale art.68, alin (1) qi art. 57, alin. (2) din Legea nr.
21512007, pivind administralia public6 locald cu modificirile qi completdrile ulterioare:

DISPUNE: '

Art.1. Se modificd cuantumul ajutorulului pentru incdlzirea locuinlei cu gaze naturale, de la
35 iei la 70 lei./ lunar incepAnd cu luna ianuarie 2014, numitei Sandi Floarea, CNp:
din mun. Rad5uli, str. I -

protectie sociala in perioada
Cuantumul fiind prev[zut gi

- conform O.U.G. Nr.70l2011 - privind mdsurile de
rece, modificatd 9i completati de OG. Nr. 27/2013.
centralizatoare care face parte integantd din prezenta

dispozilie;
4rt.2. Ptezenta dispozilie poate fi atacatd potrivit prevederilor Legii contenciosului

adminishativ nr. 55412004.
Art'3. Directia de Asistenld Sociali din subordinea Consiliului Local al Municipiului

RddA{i, va duce la prevederile prezentei dispozilii.
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