
JUDETUL SUCE-AVA
MUNICIPIUL RADAUTI

PRMAR

DISPOZITIE
Privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incdlzirea locuinlei cu combustibili solizi sau

petrolieri, numitei Prepelild Silvia din mun. R6d6u!i, str. conforrrt

O.U.G 7O/2Oll privid misurile de proteclie sociali in perioada sezonului rece, modificatd qi

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

1 IANUARIE 2OI5 _3IMARTIE 2015

Primarul Municipiului RddAuli, prin viceprimar Maerean Epifanie-Tiberiu, conform Ordinului

Prefectului nr. 233 / I 9.09.201 4 ;

AnalizAnd referatul doamnei Levilchi Ana-Maria, salariatd in cadrul Directiei de Asistentd

Sociald, inregistrat la numdrul 304 din data de 28.01.2015, prin care arati urmatoarele:

o Numita Prepelild Silvia din mun. Rddduli, str. - a depus

Cerere gi declaraJie pe propria rdspundere pentru a beneficia de ajutorul de incalzire a locuin{ei

cu combustibili solizi sau petrolieri qi se incadreazd in prevederile legale pentru a beneficia de

acest ajutor pentru perioada I ianuarie 2015 - 31 martie 2015;

Av6nd in vedere prevederile art.l7, din Ordonaala de urgenli 70l20ll pnvid mdsurile de

proteclie social6 in perioada sezonului rece, modificatl gi completatd de OG. Nr. 2712013, precum 9i

Hotdrdrea Guvemului m. 77812013, privind Normele metodologice de aplicare a OUG 701201'1,

aprobate prin Hotdrirea Guvemului rc. 92012011 ;

ln temeiul art.63 alin.(l), lit. ,,d"$i ale art.68, alin (1) 9i art. 57, alin' (2) din Legea nr'

215/2001, pivind adminishalia publici local[ cu modificfile gi completdrile ulterioare:

DISPUNE:

Art.l. Se stabilegte dreptul ia ajutor pentru irrcdlzirea locuinlei cu combustibili solizi sau

petrolieri, conform OII.G 7Ol2Ol1 privid mdsurile de proteclie social[ in perioada sezonului rece,

modilrcati qi completatd de OG.Nr.27l20I3, pentnr perioada I ianuarie 2015 - 31 martie 2015, d-nei

Prepelitd Silvia, r -- , din mun. RAdAuli, 'r^

cuantumul ajutorului - 34 lei,/lunar, fiind prev[zut in situalia centralizatoare care face parte lntegantd
din prezenta dispozilie.

Art.2. Plata se va face o singurd datd pentru toatd perioada sezonului rece dupd ce Agenlia de

Plnli gi Inspeclie Sociald Suceava va vira creditele necesare.

Art.3. Prezenta dispozilie poate fi atacat6 potrivit prevederilor Legii contenciosului

adminishativ nr. 5 5 4 I 2004.
Art.4. Direclia de Asistenl6 Sociald din subordinea Consiliului Local al Municipiului Rdd6uli,

va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii.

Avizat pentru legalitate
SECRETAR MIINICIPru,

Onciul Adrian - Valentin


