
PRIMARUL ORASULUI SEINI 
 

              D I S P O Z I Ţ I A   NR.   261    /2021 

privind  stabilirea  dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi 

și/sau petrolieri, precum şi a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi 

și/sau petrolieri, familiilor şi persoanelor singure 

 

P R I M A R U L   ORAȘULUI  SEINI  

Ținând cont de cererile și declarațiile pe proprie răspundere pentru acordarea 

ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a 

suplimentului pentru energie cu combustibili solizi și/sau petrolieri, depuse  de către 

familiile și persoanele singure, până la data de 20 decembrie 2021;  

În temeiul prevederilor art.7 alin. (1) - alin. (3) lit.c.), art.14 alin. (1), art.17 alin.(1). 

alin. (5), alin.(7) lit.a), art. 25 alin. (1) lit. d), alin.(2) lit.b), alin.(3), alin.(4) și art.26 alin.(1) 

și alin.(2) din Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie; 

Potrivit prevederilor art.3 alin.(1), alin.(2), art.5 alin.(1), art.28 alin.(1), alin.(2), 

alin.(3), alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr.1073/2021 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de 

protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie; 

           În temeiul art.  155 ,  alin.1, lit.d , alin.5,  lit. c si art. 196,  al. 1 , lit.  b din OUG 

57/2019  privind Codul Administrativ   .   

 

D I S P U N E : 
 

Art.l. –Se constată stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu 

combustibili solizi și/sau petrolieri, pentru perioada sezonului rece, 01 decembrie  2021 - 

31 martie 2022, familiilor și persoanelor singure, în cuantumul prevăzut în Anexa nr.l 

care face parte integrantă din prezenta dispoziţie, începând cu luna noiembrie 2021.  

Art.2. - Se constată stabilirea dreptului la suplimentul pentru energie cu 

combustibili solizi și/sau petrolieri,care se acordă lunar, pe tot parcursul anului, 01 

decembrie 2021 - 31 octombrie 2022, familiilor și persoanelor singure, în cuantumul 

prevăzut în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie, începând cu luna 

decembrie  2021. 

Art.3 – Se stabilește data plății beneficiilor prevăzute la art.1 în termen de 5 zile de la 

virarea sumelor și lunar pentru beneficiile prevăzute la art.2. 

Art.4 - Prezenta dispoziție se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.5 - Prezenta dispoziţie se comunică : 

 Instituției Prefectului județului Maramureș; 
 Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială  Maramureș   
 Se afișează pe site-ul Primăriei Orașului Seini  (www.primariaseini.ro) 
 DAS Seini 

 
Seini la :29.12.2021 

 

              Avizat pentru legalitate                                                            Primar,  

              Secretar general ,                                                    ec. Tulbure Gabriela Florica 

                  Sasca Ovidiu   

 

http://www.primariaseini.ro/
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