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DISPOZIȚIE 

 

privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 

combustibili petrolieri, precum și a suplimentului de energie, familiilor si persoanelor singure care 

au depus cerere in perioada : 21.01.2022 – 20.02.2022 

 

 Având în vedere: 

 

- referatul de aprobare nr. 2376 din data de 28.02.2022 al Compartimentului Asistenta 

Sociala prin care s-a propus aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 

combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie, 

- cererile și declaratile pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi  de asistență 

socială, însoțite de documentele doveditoare depuse înregistrate în Registrul special de la 

nr. 956 la nr. 1009, 

- Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul 

vulnerabil de energie, cu modificările și completările ulterioare ; 

- Hotărârea Guvernului 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; 

 

In temeiul art. 155 alin. (1) lit. a) si 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

 

Primarul Comunei Budila  

 

DISPUNE: 

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu combustibili 

solizi și /sau petrolieri în perioada perioada : 21.01.2022 – 20.02.2022, un numar de 35 beneficiari 

cuprinși în anexa 1 care face parte din prezenta dispozitie. 
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Art. 2. - Plata sumelor cuvenite, reprezentând ajutorul de încălzire și suplimentul pentru 

consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri  se va face la casieria primăriei, iar suplimentul 

pentru consumul de energie electrică se va face la furnizor. 

Art. 3. - Titularii prevazuti in anexa la prezenta dispozitie au obligatia de a aduce la 

cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate 

sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data modificarii. 

Art. 4. - Prezenta dispoziție se comunică persoanelor nominalizate, Compartimentului 

Asistenta Sociala, Instituției Prefectului Brașov si se publica pe pagina de internet a Primariei, prin 

grija secretarului general, pentru aducerea la cunostinta publica. 

Art. 5. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

 

 

PRIMARUL COMUNEI BUDILA,    Contrasemnat pentru legalitate, 

                                                                       SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BUDILA,                                      

                                                                                      

  IRIMIA MARSAVELA                                      ALEXANDRA AVELUTA BENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


