
ROMANIA
JUDETUL SUCE-AVA
MUNICIPIUL RADAUTI

PRIMAR

DISPOZITIE
Privind MODIFICAREA cuantumului ajutorului pentru incdlzirea locuinlei cu combustibili

solizi
sau petrolieri, pentru numita Pa$a Buznean Anca din mun' Rddeuli, !, '

conform OUG Nr. 7012011 privind mdsurile de proteclie sociald in perioada sezonului rece,

modificatd 9i completatd de OG.Nr. 2712073

Primarul Municipiului R[dduti, prin viceprimar Maerean Epifanie-Tiberiu, conform

Ordinului Prefectului nr. 233119.09.2014 ;

AnalizAnd referatul doamnei Levilchi Ana-Maria, asistent social in cadrul Direcliei de

Asistenl[ Sociald Rddiu]i, inregistrat la num[rul 304 din data de 28.01.2015, prin care aratd'

urmatoarele:
- Pa.ga Buanean Anca din mun. Radduli, a depus cerere 9i declaralie

pe proprie rdspundere pentru modificarea cuantumului ajutorul pentru incdlzitea locuinlei cu

.oroUuttiUiti soliri tuu petrolieri conform prevederilor OJJ.G. 701201I, incepind cu data de 1'

ianuarie 2015;
Avdnd in vedere prevederile art. 19, alin. (3) si (4) din ordonanla de Urgenta Nr. 7012011

privind mdsurile de proteclie sociald in perioada sezonului rece, modificatd 9i completatd de OG Nr'

2j 12013, precum qi i{otdrArea Guvemului nr.77812013, privind Normele metodologice de aplicare a

OIJG 7Ol2Ol1, aprobate prin Hot6rdrea Guvernultti w, 920/2071 ;

in temeiul art. 63 a1in.(1), lit. ,,d"'i ale art.68, alin (1) 9i art. 57, alin' (2) dir Legea nr'

215l2OOl,privind administralia publicd locald cu modificdrile 9i completdrile ulterioare:

DISPUNE :

Art.l. Se modificd cuantumul ajutorulului pentru inc[Lirea locuinlei cu combustibili solizi

sau petrolieri, de la 34 lei 1a 48 lei/lunar incepAnd cu luna ianuarie 2015, numitEi Paqa Buznean

Anca, din mun. Rddduli, conform O'U'G'

Nr.70l2011 - privind masurile de proteclie sociali in perioada sezonului rece, modificatd 9i

completatd de bG. Nr. 2712013. Cuantumul fiind prevdzut qi in situalia centralizatoare care face

parte integrantd din prezenta dispoziiie;^ 
kt.2. Prezenta dispozilie poate fi atacati potrivit prevederilor Legii contenciosului

administrativ nr. 55412004.
Art.3. Direclia de AsistenJi Sociald din subordinea Consiliului Local al Municipiului

Rddduti, va duce
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