
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRASOV 

PRIMARUL COMUNEI BUDILA 
 

D I S P O Z I T I A Nr. 9 din 19.01.2022  
 

 
DISPOZITIE 

privind indreptarea erorii materiale din Dispozitia nr. 664 din 02.12.2021, in sensul ca se 
va aproba ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri, 

precum si suplimentul de energie 
 

 
   
 Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 695 din data de  19.01.2022 al Biroului Financiar Contabil, 
prin care s-a propus aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili 
solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie. 

- Dispozitia Primarului nr. 664 din 02.12.2021 privind respingerea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului 
de energie 

- Cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru 
incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri pentru familiile si 
persoanele singure, inregistrat la nr. 534 din 17.11.2021; 

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

- Hotararea Guvernului nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 226 / 2021 privind stabilirea masurilor de protectie 
sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie; 
In temeiul art. 155 alin. (1) lit. a) si art. 196, alin.(1), lit. b) din OUG nr. 57 / 2019 

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 
Primarul Comunei Budila 

 

D I S P U N E: 
 

Art. 1. Se indreapta eroarea materiala aparuta in Dispozitia nr. 664 din 02.12.2021, in 
sensul ca se va citi: “Aprobarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu combustibili 
solizi si/sau petrolieri si a unui supliment pentru incalzire domnului MARIAS DANIEL 
LUCESCU, cu domiciliul / resedinta in BUDILA, Str.           , Nr.        , CNP        , in calitate de 
titular al ajutorului. 



Cuantumul lunar al ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 
petrolieri, este de 224 lei pentru perioada NOIEMBRIE 2021 - MARTIE 2022. 
 Valoarea totala a ajutorului pentru incalzirea locuintei este de 1120 lei. 
 Valoarea suplimentului pentru energie electrica este de 30 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. 2. 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. 3. Prezenta dispoziție se comunică titularului, 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. 4. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 

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

 
            
 
                                                                                               Contrasemnat pentru legalitate, 
 PRIMAR,   SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BUDILA, 
 IRIMIA MARSAVELA   ALEXANDRA AVELUTA BENIA 
 


