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DISPOZIŢIA  nr.285  /2021
privind stabilirea acordării dreptului la  ajutorul pentru încălzirea locuinței,

familiilor şi persoanelor singure din comuna Pădureni , care utilizează pentru
încălzirea locuinţei  combustibili solizi si/sau petrolieri și a suplimentului pentru

energie

Având în vedere:
            -cererile și  declarațiile pe propria răspundere depuse de familiile și
persoanele  singure   pentru  acordarea  ajutorului  pentru  încălzirea  locuinței  cu
combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie;

-referatul Compartimentului de asistență socială înregistrat sub nr. 5960 din
23.12.2021   privind  necesitatea  emiterii  dispozitiei  de  stabilire  a  dreptului  la
ajutorul  pentru  încălzirea  locuinței  cu  combustibili  solizi  si  /sau  petrolieri  și  a
suplimentului pentru energie.

-prevederile art.6 alin.2 litera d,alin.7,art.7 alin.1,alin.3 litera c,art.14,art.17
alin  1,3,5  și  7  și  art.26  din  Legea  nr.226/2021  privind  stabilirea  măsurilor  de
protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;

-prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1072/2021 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.226/2021 ;

În temeiul art.155 alin.1 litera “c” și “d” alin. (4)   litera “a” , alin.(5)  litera
“a”,  art.196.alin.(1) litera “b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019
privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
        Diaconu Temistocle , primarul comunei Pădureni , judeţul Vaslui;
 

              DISPUN :

Art.1 Se   stabilește  dreptul  la   ajutorul  pentru  încălzirea  locuinței  cu
combustibili solizi și/sau petrolieri pe perioada sezonului rece,  decembrie 2021-
martie 2022,  familiilor și persoanelor singure conform  anexei nr.1 ce face parte
integrantă din prezenta dispozitie.
         Art.2 Se stabilește  dreptul  la suplimentul  pentru consumul  de energie
electrică în cuantum de 30 lei/lună familiilor și persoanelor singure conform anexei
nr.2 la prezenta dispozitie.
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       Art.3 Se stabilește dreptul la suplimentul pentru consumul de combustibili
solizi și/sau petrolieri în cuantum de 20 lei/lună familiilor și persoanelor singure
conform anexei  nr.3 la prezenta dispozitie.
       Art.4 Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau
petrolieri se va efectua în perioada 15-30  ianuarie 2022.
       Art.5 Prezenta dispoziție poate fi atacată la Tribunalul Vaslui în conformitate
cu prevederile Legii nr.544/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi
completările ulterioare.
        Art.6 Dispoziția va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul asistență
socială și Compartimentul Financiar- Contabilitate .
       Art. 7 Prezenta dispoziţie va fi comunicată Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială Vaslui 

                        Pădureni, 27 decembrie 2021

   Primar, Contrasemnează,
Diaconu Temistocle                               Secretar general UAT Pădureni 

Munteanu Mirela 



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA PĂDURENI 
Nr. 5402 din 22.11.2021

REFERAT,

Având în vedere:
-cererile  și  declarațiile  pe  propria  răspundere  depuse  de  familiile  și

persoanele  singure   pentru  acordarea  ajutorului  pentru  încălzirea  locuinței  cu
combustibili  solizi  și/sau  petrolieri  pentru  perioada  sezonului  rece   și  a
suplimentului pentru energie;

-prevederile art.6 alin.2 litera d,alin.7,art.7 alin.1,alin.3 litera c,art.14,art.17
alin  1,3,5  și  7  și  art.26  din  Legea  nr.226/2021  privind  stabilirea  măsurilor  de
protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;

-prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1072/2021 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.226/2021 ;

Este necesară emiterea unei dispoziții privind stabilirea dreptului la  ajutorul
pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi si/sau petrolieri și a suplimentului
pentru energie .

Consilier debutant, 
Manta Ioana -Sabina

          


