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DISPOZITIE 
Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili 

solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie 
 

 
Grigore Valentin primarul comunei Bozioru, 

Având în vedere : 
 Referatul de specialitate nr.3.446/22.11.2021 întocmit de 

Compartimentul de asistenţă socială a Comunei Bozioru; 
 Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea 

unor drepturi de asistenţă socială, însoţite de documentele doveditoare 
depuse la dosar; 
În conformitate cu prevederile: 

 Art.6 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(3), art.14 alin.(1), art.17 alin.(1) 
- (2), ,,Secţiunea a 4- a” - art.25 alin.(1)  lit. a) şi d) şi alin.(2) – (3), 
art.26 alin.(1) şi alin.(2), ,,Secţiunea a 5-a” – art.28 din Legea nr. 
226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie; 

 Art.1 şi art.(2) alin.(1), art.3, art.4, art.5  alin (1), alin.(5) şi 
alin.(8), art.26 alin.(1), art.28 alin.(1)-(4) din  Hotărârea 
Nr.1073/04.10.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor 
de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie 

 
       În temeiul art.155 alin.(2) lit.a), art.156 alin.(1) lit. e) şi art.196 
alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind  Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, emite următoarea, 

DISPOZIŢIE : 
             Art. 1. – Se aprobă acordarea ajutorului lunar pentru încălzirea 

locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, pe toată perioada 
sezonului rece, noiembrie 2021 - martie 2022, pentru beneficiarii 
cuprinși în situația centralizatoare, conform Anexei 1 care face parte 
integrantă din prezenta dispoziție  

    Art.2. – Se aprobă acordarea suplimentelor lunare de energie 
utilizată, în sumă fixă, pe tot parcursul anului, pentru toți beneficiarii 
cuprinși în Anexa 1,  în cuantum de: 
          - 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică, pe tot 
parcursul anului,  
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          - 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau 
petrolieri, pe perioada sezonului rece. 

                Art.3. – Plata sumelor cuvenite, reprezentând ajutorul de 
încălzire și a suplimentului pentru consumul de combustibili solizi și/sau 
petrolieri  se va face la casieria primăriei, în termen de cel mult 5 zile 
de la data virării fondurilor necesare de către Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale,  iar  suplimentul pentru consumul de 
energie electrică se va face la furnizor. 

 Art.4. - Titularii ajutoarelor pentru încălzire sunt obligaţi să 
comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa 
familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a 
intervenit modificarea. 

           Art.5. - Prezenta dispoziţie va fi adusă la îndeplinire de 
Compartimentul de asistenţă socială; 

           Art.6. – Prezenta Dispoziţie pote fi contestată conform 
prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

          Art.7. - Secretarul comunei va aduce la cunoştinţa publica, a 
titularilor, serviciilor, compartimentelor si autorităţilor vizate si 
interesate, prevederile prezentei si o va înainta la Instituţia Prefectului - 
Judeţului Buzău. 

       
  BOZIORU 
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                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
           PRIMAR,                                 Secretar General Comună, 
   GRIGORE Valentin                                   OPREA Mirela       
 
       
        …………………                                       ………………              
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REFERAT DE SPECIALITATE 
Privind  aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 

combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului  
de energie 

 

Odată cu apariția   Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de 
protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie se stabilesc 

criteriile de încadrare a familiilor şi persoanelor singure în categoria 
consumatorilor vulnerabili de energie şi sunt reglementate măsurile de 
protecţie socială pentru aceştia în ceea ce priveşte accesul la resursele 
energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei, în scopul 
prevenirii şi combaterii sărăciei energetice. 

Conform art.6 din lege, ,,ajutorul pentru încălzirea locuinţei, se 
acordă pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinţei, pe 
perioada sezonului rece, declarat de persoana singură, respectiv de un 
membru al familiei care are capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor 
civile, care devine titularul ajutorului. 
(2) În funcţie de sistemul de încălzire utilizat în locuinţă, categoriile de 
ajutoare pentru încălzire sunt:  
a) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem 
centralizat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică; 
b) ajutor pentru gaze naturale; 
c) ajutor pentru energie electrică; 
d) ajutor pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri.  

(3) Ajutorul pentru încălzire se acordă numai familiilor şi/sau persoanelor 
singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea 
locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau a legislaţiei specifice 
ramurilor economice. 
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 Ca o noutate, începând cu anul 2021, prin art.25 din Legea 
nr.226/2021, familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de 
până la valoarea prevăzută la art. 7 alin. (2) beneficiază lunar, inclusiv în 
perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, 
acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum 
de: 
a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică; 
b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale; 
c) 10 lei/lună pentru consumul de energie termică; 
d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.  

 Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul 
anului. Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile şi 
persoanele singure depun la primăria în a cărei rază teritorială au 
locuinţa o cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind, după caz, 
componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia. În situaţia 
în care se solicită şi ajutorul pentru încălzire se va depune o singură 
cerere şi declaraţie pe propria răspundere. 

Văzând cererile și declaraţiile pe propria răspundere pentru 
acordarea unor drepturi de asistenţă socială, însoțite de documentele 

doveditoare depuse la dosar până la data de 20.11.2021, de un număr de 
89 de  beneficiari, şi având în vedere   de  cele  prezentate,   

Propun: 

Domnului  primar al   comunei  Bozioru, emiterea  dispoziției  cu  

privire  la  aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 

combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie, 

începând cu luna noiembrie 2021, pentru  beneficiarii, cuprinși în situația 
centralizatoare, anexă la prezenta. 

 

Referent cu atribuții de asistență socială, 

BUDUIANU Liliana 

 

 
 ……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


