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DISPOZIȚIA NR.  144 DIN 28.11.2022 
privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi şi/sau petrolieri, a 

suplimentului pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri si a suplimentului pentru energie electrică 
 
       Primarul comunei Arieșeni, județul Alba; 
        Având in vedere: 
     - Cererile si declarațiile pe proprie răspundere, pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi si/sau petrolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului 
pentru energie electrica, înregistrate in Registrul special, de la nr. 1-100, 102-106, 108-114 si de la nr. 116-129 ; 
           - Raportul compartimentului de Asistență Socială, înregistrat sub nr.7417/28.11.2022 privind propunerea 
de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi şi/sau petrolieri , a suplimentului pentru 
combustibili solizi şi/sau petrolieri si a suplimentului pentru energie electrică;  

Ținând cont de prevederile: 
                 -  Art 2, art. 3 lit. d, e, f, g,  h , i,  l, art. 4, art. 6, alin 2, lit. d,  alin. 7, art. 7, alin.1, alin 3 lit c, art. 14 
alin 1, alin 3, art 17, art. 18 ,art 19, art 25, alin 1, lit a, alin 2, lit a, b din Legea 226 /2021 privind stabilirea 
măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. 
           -Art. 1, art. 5, art. 26, art. 27, art.28 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii privind 
stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, aprobate prin HG nr 
1073/2021 

În  temeiul art. 155 alin.1,lit.d) şi art. 196 alin.1, lit.b din OUG nr.57/2019-Codul administrativ 
                       DISPUN : 

              ART.1  Se aprobă un nr. de 126 cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi si/sau petrolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului 
pentru energie electrica, depuse pana la data de 20 noiembrie 2022 si înscrise in Registrul special. 
  ART.2 Se stabilește dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili petrolieri si/sau petrolieri 
unui număr de 126 familii si persoane singure, începând cu 1 noiembrie 2022, pentru perioada sezonului rece  01 
noiembrie 2022 – 31 martie 2023. 

ART.3 Numele si prenumele titularului, cuantumul ajutorului si perioada de acordare pentru fiecare 
beneficiar fiind prevăzute in anexa, care face parte din prezenta dispoziție.  
            ART.4 Cuantumul suplimentului pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri este de 20 lei/luna pentru 
fiecare beneficiar, prevăzut in anexa care face parte din prezenta dispoziție ,începând cu 1 noiembrie 2022 -31 
octombrie 2023. 
           ART.5 Cuantumul suplimentului pentru energie electrică este de 30 de lei/luna pentru fiecare beneficiar, 
prevăzut in anexa care face parte din prezenta dispoziție, începând cu 1 noiembrie 2022 -31 octombrie 2023. 
           ART.6 Cuantumul suplimentului prevăzut la art 5 se scade din factura care atestă contravaloarea 
consumului, lunar, de către furnizor, şi nu poate fi mai mare decât valoarea consumului facturat. 
           ART.7 Titularii dreptului prevăzuți in anexele la prezenta dispoziție, au obligația de a aduce la cunoștință 
primarului orice modificare intervenita, in componenta familiei si a veniturilor acestora sau cu privire la 
domiciliul, in termen de 5 zile de la data modificări.  
          ART.8 Prezenta dispoziție poate fi atacata in condițiile Legii 554/2004 a Contenciosului Administrativ cu 
modificările si completările ulterioare. 
         ART.9 Prezenta dispoziție  se comunică Instituției Prefectului Județului Alba, Agenției Județene pentru 
Plăti si Inspecție Sociala Alba, Compartiment de Asistenta Sociala, Compartiment Contabilitate, din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului și titularului ajutorului pentru încălzirea locuinței individual prin extras de 
pe tabel cu datele ce îl privesc pe acesta prin grija compartimentului Asistență socială.. 
         

         Primar,                                       contrasemnează pentru legalitate, 
 Gheorghe PANTEA                                                                                 pt. secretar general 
                              Ionel-Viorel BELEI 


