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DISPOZITIA Nr.232 

din  26  noiembrie 2021 

Privind acordarea  ajutorului pentru încălzirea locuiței cu combustibili solizi   în perioada 

sezonului rece 

1 noiembrie 2021- 31 martie 2022 și a suplimentului de  energie pentru combustibili solizi în 

perioada 1 noiembrie -31 octombrie 2022 

 

Având în vedere prevederile : 

     a) art.6, pct. d), art.7, art.8, art.14, art.17, art.19 si art.25 lit. d  din Legea Nr.226/2021 privind 

stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, 

     b) art.17 din H.G Nr.1073/2021 Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul  vulnerabil,  

     c) Cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 

locuinței cu combustibili solizi si a suplimentului de energie pentru consumul de combustibili 

solizi  înregistrate  în număr total de 122 ; 

     În temeiul  prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) şi ale art.196 alin.(1) lit.b) din  Ordonanța  de 

Urgență nr.57/2019 privind  Codul  Administrativ; DAS Seini ; 

 

 

                                                                DISPUNE:                                                                                 

 

     Art.1. - Se aproba ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi , în perioada 

sezonului rece 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022, familiilor și persoanelor singure cuprinse în 

ANEXA nr.1 care face parte integrată din prezenta dispoziție; 

    Art.2. - Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi , în perioada 

sezonului rece 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, este  de  152320  lei . 

     Art.3. - Se aproba suplimentul de energie pentru combustibili solizi  în perioada sezonului  1 

noiembrie 2021 - 31 octombrie  2022, familiilor și persoanelor singure cuprinse în ANEXA nr.2 

care face parte integrată din prezenta dispoziție; 

    Art.4. - Cuantumul suplimentului de energie  cu combustibili solizi , în perioada sezonului  1 

noiembrie 2021-31 octombrie  2022, este total suma de  2440  lei lunar . 

 

       Art.5. – Prezenta dispoziția poate fi contestata  conform Legii contenciosului administrativ 

nr.554/2004; 

    Art.6. - Prezenta dispozitie se comunica: 

    Art.7. - Institutiei Prefectului Judetului Maramures; Agentiei Județene de Plăți și Inspecție 

Socială Maramures; Titularilor cererii de ajutor de incalzire prin afisare;   
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