
ROMANIA
JUDETUL GALATI
PRIMARIA PISCU
PRIMAR,

DISPOZITIA NR. 195

DIN 19.11.2021

privind: acordarea dreptului la ajutorul pentru incdlzirea locuinfei cu combustibili solizi

qi/sau petrolieri, precum qi a suplimentului pentru combustibili solizi gilsau petrolieri qi a

suplimentului peniru energie electricfl beneficiarilor vulnerabili in sezonul rece 2021'2022.

Vlad $tefan, Primarul Comunei Piscu, Judeful Galafi;

Avand ln vedere referatul cu nr. 7861 din 19.11.2021intocmit de d-na Ungureanu

Ecaterina-Aura, Inspector in cadrul Compartimentul asisten{d sociald din aparatului de

specialitate al primarului comunei Piscu, jude{ul Galafi;

Avdnd in vedere prevederile wt.6, art.17, art.25 qi art,26 din Legea m.22612021

privind privind stabilirea maswilor de proteclie socialE pentru consumatorul vulnerabil de

energie, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;

Avdnd in vedere prevederile art.5 din HotSr6rea Guvernului rrr.107312021 pentru

aprobarea Normelor metodoiogice de aplicare a prevederitor Legii rc. 22612021 privind

,iubilir.u m6surilor de proteclie sociali pentru consumatorul vulnerabil de energie;

Avand in vedere prevederile prevederile art.155, a1.(1), lit.c) qi e) qi al. (4), lit. a) din

OUG 57105 .O7.2}lg privind Codul administrativ, cu modificarile Ei completarile ulterioare;

in temeiul art.lg6, al.(l), lit.b) din ouc 57105.07,2019 privind codul

admini strativ, cu mo dificlrile qi completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art.l (1) incepand cu data de 01 ,11,2021se acorda dreptul la ajutorul pentru

inc6lzirea locuinlei cu combustibili solizi gi/sau petrolieri, pentru sezonul rcce 2021-2022'

beneficiarilor de ajutor social prevdzuli in anexei nr.l'
(2) incepand cu data de 01.11.2021se acorda dreptul la suplimentului pentru

combustibili solizi gi/sau petrolier! pentru sezonul rece 2021-2022, beneficiarilor de ajutor

social prevdzufi in anexei nr.2.
(3) incepand cu data de 01.11.2021se acorda dreptul la suplimentului pentru

energie eiectrici, pentru sezonul rcce 2021-2022, beneficiarilor de ajutor social prevdzu{i in

anexei nr.3.

Art.ZTitularii sunt obligati s6 comunice in scris primarului orice modificare survenitd

privind veniturile qi numlrul riembrilor de familie in termen de 5 zile de la producerea

acesteia, conform art.19 alin. (1) qi (2) din Legea m.22612021.

Art. 3 prczentaDispozilie poate fi atacatdla Instanfa de Contencios Administrativ a

Tribunalului Galafi in termen de 30 zile de Ia comunicare, cu indeplinirea procedurii

prealabile prevdzrrtdde Legea nr.55412004 privind Contenciosul Administrativ, cu

modifi cirile qi completdrile ulterioare;

Art.AAnexele 1-3 fac parte integrantS din prezentadispozilie.

Art.5 prczentadispozilie va fi dus6 la indeplinire qi comunicat6 beneficiarilor Ei celor

interesafi de c6tre Compartimentul de asisten![ social6'



Art.6 Prezenta dispozilie va fi comunicatd Institu{iei Prefectului Galali qi adus[ la
cunoEtinla publicE prin grija secretarului general al comunei.

PRIMAR,
$TEFAN VLAD

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,


