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DISPOZITIE NR.275/29.12.2021

privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu combustibil solid sau lichid pentru
sezonul rece DECEMBRIE 2021-MARTIE 2022 şi acordarea suplimentului lunar pentru energie

Vrabie Nicoleta, primarul comunei Peştera

Analizând referatul nr.9184/29.12.2021 al compartimentului de asistenţă socială se propune
stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu combustibil solid sau lichid pentru sezonul

rece DECEMBRIE 2021—MARTIE 2022 şi acordarea suplimentului lunar pentru energie,
Având în vedere prevederile:

- Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul
vulnerabil de energie: art.2 alin.(2) lit. a) şi lit. b), art.4 alin (1) lit.(a), art.6 alin. (2) lit. d),
art.7 alin. (1), alin. (2), alin. (3) lit. c), art.14 alin.(l), art.17 alin. (1), alin. (5), alin. (7), art.19,
art.25 alin. (1) lit.d), alin. (2), alin.(3) şi art.37;

- Hotărârii de Guvern nr.1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru
consumatorul vulnerabil de energie: art.5 alin. (1), alin.(2), alin.(3), alin.(8) şi alin.(9);

- Dispoziţiile art. 243, alin.(l), lit.a) din OUG Nr.57/2019, privin Codul Administrativ cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.155 alin.(4) lit.a) şi alin.(S) lit.a), art.196 alin.(l) lit.b), art.197

alin.(1) şi alin.(4) din OUG Nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi

completările ulterioare.

DISPUN:

Art.1 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu" combustibil solid sau
lichid pentru sezonul rece DECEMBRIE 202l-MARTIE 2022 unui număr de gătitulari
nominalizati în tabelul anexa nr.1 care face parte integrată din prezenta dispoziţie, cu un
ajutor maxim acordat din bugetul de stat de 9.728 lei.

Art.2 Acordarea suplimentului pentru combustibil solid sau lichid unui număr de 2
titulari nominalizati în tabelul anexa nr.2 care face parte integrată din prezenta dispoziţie.

Art.3 În cazul în care apar modificări în componenţa familiei şi veniturilor acesteia,
titularii ajutorului de încălzire şi a suplimentului pentru energie electrică]combustibil solid sau
lichid au obligaţia de a le comunica primarului în termen de 5 zile de la data la care a
intervenit modificarea.



Art.4 Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare, la
organele competente, potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5 Secretarul general al comunei asigură cu sprijinul compartimentului de
specialitate comunicarea prezentei dispoziţii: titularului, Instituţiei Prefectului, AJPIS
Constanţa şi compartimentului de asistenţă socială.
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