
 

PRIMARUL ORASULUI SEINI 

 

DISPOZITIA Nr.29 

Privind acordarea  ajutorului pentru încălzirea locuiței cu combustibili solizi   în perioada 

sezonului rece 

și a suplimentului de  energie pentru combustibili solizi si energie electrica 

 

 

Avand in vedere cererea nr. 133 /06.01.2022 a numitului/ei Bereski Eva   , CNP  , 

domiciliata in Seini,   str. G-ral Georgescu  ,   nr.  prin care solicita acordarea ajutorului de 

incalzire cu combustibili solizi  si a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi si 

energie electrica. 

Avand în vedere prevederile : 

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

25 alin. (1) lit. b), alin.(2) lit.a), 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  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; 

 

DISPUNE: 

Art.1. Incepand cu data de 01.01.2022 se acorda ajutorul de incalzire cu combustibili 

solizi in suma de 320 lei  ,  a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi in suma de 

20 lei si energie electrica in suma de 30 lei  pentru numita Bereski Eva   , pentru perioada 

01.01.2022 -31.03.2022. 

Art. 2. Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare/afisare, 

conform prevederilor Legii nr.544/2004 a contenciosului administrativ. 

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

 

- Instituiei Prefectului Judeţului Maramureş; 

- Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociale Maramures 

- DAS Seini 

- Titularului; 

- Se publica pe site; 

Seini la: 01.02.2022 

 

Avizat pentru legalitate                                                                   Primar 

   Secretar general ,                                                      Ec. Tulbure Gabriela Florica 

    Sasca Ovidiu 
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