
 

          R O M Â N I A     
        JUDEŢUL BRAŞOV 

      PRIMARUL  COMUNEI  BUDILA  
 

          DISPOZITIA Nr. 722  din 31.12.2021 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

privind modificarea dreptului la ajutor social si aprobarea ajutorului pentru încălzirea 

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

 
Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 16717/31.12.2022, intocmit de Compartimentul de Asistenta 

Sociala, privind modificarile survenite in familia numitului/ei CONSTANDIN CORNELIA  

- Prevederile art. 14 alin.1 si 3 din  Legea 416/2001 privind venitul minim garantat,cu 

modificarile si completarile ulterioare,  

- Prevederile art. 32 din HG 50 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii 416/ 2001, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile HG 1071/ 2021 pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata; 

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

vulnerabil de energie; 

- 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 baza cererii d-lui /d-nei CONSTANDIN CORNELIA, inregistrata sub nr 848 din 20.12.2021 

prin care solicita ajutor social, vazand ancheta sociala si documentatia anexata la cerere; 

     In temeiul  prevederilor art. 155, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit. (b) din Ordonanta de 

Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrative cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

Primarul localitatii BUDILA, judetul BRASOV, 

 

 

 

D I S P U N :  

 

ART. (1) - Incepand cu luna ianuarie 2022 se modifica cuantumul ajutorului social, 

pentru familia d-lui/ d-nei CONSTANDIN CORNELIA, avand domiciliul in BUDILA, BUDILA, 

Numar , judetul BRASOV, avand CNP  posesor al CI. Seria , nr  si este de 710 lei. 

ART. (2) Aprobarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi 

si/sau petrolieri si a unui supliment pentru incalzire domnului / doamnei CONSTANDIN 

CORNELIA cu domiciliul / resedinta in BUDILA, Nr. , , in calitate de titular al ajutorului. 

Cuantumul lunar al ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 



petrolieri, este de 320 lei pentru perioada DECEMBRIE 2021 - MARTIE 2022. 

 Valoarea totala a ajutorului pentru incalzirea locuintei este de 1280 lei. 

 Valoarea suplimentului pentru energie electrica este de 0 lei. 

 Valoarea suplimentului pentru gaze naturale este de 0 lei. 

 Valoarea suplimentului pentru energie termica este de 0 lei. 

 Valoarea suplimentului pentru combustibili solizi / petrolieri este de 20 lei si se 

plateste lunar titularului. 

 

ART. (3) Titularii ajutoarelor pentru încălzire sunt obligaţi să comunice primarului orice 

modificare intervenită în componenţa familiei, a veniturilor acesteia, sau a domiciliului, în 

termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea. 

ART. (4) Plata ajutorului social se efectueaza prin mandat postal. 

 

          ART. (5) (1) Incepand cu data de 03.01.2022 se modifica si numarul orelor de actiuni 

sau lucrari de interes local ce trebuiesc efectuate. 

                      (2) Numarul de ore de actiuni sau lucrari de interes local este de 45 . 

 

ART. (6) Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza 

Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul primariei. 

 

ART. (7) Prezenta dispoziție se comunică 1 ex. Solicitantului, 1 ex. AJPIS BRASOV, 

1 ex. Dosar, 1 ex. Colectie, 1 ex. Institutiei Prefectului Județului Brașov, pentru exercitarea 

controlului de legalitate si se afiseaza pe site-ul www.budila.ro, pentru aducerea la 

cunostinta publica, prin grija Secretarului general al Comunei. 

 

ART. (8) Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii 

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

 

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

                PRIMAR,                   SECRETAR GENERAL, 

               IRIMIA MARSAVELA                 ALEXANDRA AVELUTA BENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.budila.ro/

