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Pentru stabilirea drreptului la ajutorul pentru incilzirea lo,cuinfei

cu combustibili solizi gi/sau petrolieri gi a suplimentului pentru energie

Primarul Comunei BILBOR, jra"lrf HARGHITA;

AvAnd in vedere:
o Cererea numitei SASCA ELENA, domiciliat[ in Comuna BILBOR, sat RACHITIS, Str. -, nr.

135, bl. -, SC.-,et. -, ap. -, judelul HARGHITA, inregistratdsub nr.42l 16.12.202|2 prin care
solicitd acordarea ajutorului pentru incdlzirea locuintei cu combustibilti solizi gi/sau pretrolieri ;i
a suplimentului pentru energie;

. Art.1, art.2 alin.(1) lit.a, a4..6 alin.(l), alin.(2) lit.d, alin.(3), alin.(7) qi alin.(8), ar1.7, art.8
alin.(1) 9i alin.(3), aft.14, aft.17 qi art.l8 alin.(2) si alin.(3), ar1:-25 si aft.26 din Legea
nr.226/2021 privind stabilirea mdsurilor de protecJie sociald pentru consumatorul vulnerabil de
energle;

o Art.l, art.2, art.4, art.5 alirr.(1), alin.(5) qi alin.(9), art.26 alin.(1) si alin.(5) qi art.28 din
HotdrArea Guvernului nr.10'73/2021 pentru aprobarea Normelor metodololgice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 22612021 privind stabilirea mdsurilor de protecl,ie sociitld pentru
consumatorul vulnerabil de energie

. Art.8 din Legea nr.4161200l privind venitul minim garantat, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

o Anexa nr.l la HotdrArea Guvernului nr.5012011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 41612001 privind venitul minim garantat, cu modificdrile qi
completd.ri le ulterioare;

in temeiul dispoziliunilor art.l55 alin.(l) lit.d, alin.(5) lit.a gi aft.|96 alin.(l) lit.tr, art. ltrT alin. (l)
gi alin. (4) , art. 199 alin. (l) qi alin. (2) din Ordonanla de Urgenld a Guvernului nr.5712019 privind Codul
administrativ, cu modifi cdrile gi completdrile ulterioare.

DISPUNE:

Art.1. Alin.(l) Se stabileEte dreptul la ajutorul pentru incSlzirea locuinfei cu combustibili solizi
qi/sau petrolieri, incepAnd cu data de 01.72.2022, pentru doamna/domnul SASCA ELEI\A, dorniciliatd in
Comuna BILBOR, sat RACHITIS, Str. -, nr. 135, bl. -, SC. -, et. -, ap. -, judelul HARGHITA.

Alin.(2) Ajutorul pentru incdlzireer locuinlei cu combustibili solizi gi/sau petrolieri se acordd pentru
perioada sezonului rece 01J22022 - 31.03.2023,in cuantum lunar de 320 7eu, valoarea totald fiind de
1280 lei.

Art.2. Alin.(l) Se stabileqte dr:eptul la suplimentul pentru energie - consumul de combustibili
solizi Ei/sau petrolieri, incepdnd cu data de 0l .12.2022, pentru doamna,/domnul SASCA ELENA,
domiciliatd in Comuna BILBOR, sat RACHITIS, Str. -, nr. 135, bl. -, SC.-, et. -, ap. -, judelul
HARGHITA, care se acordd lunar, pe tot parcursul anului, in valoare de 20 de lei/lund.

Alin.(2) Se stabilegte dreptul la suplimentul pentru energie - consunlul de energie electricd,
incepdnd cu data de 01.12.2022, pentru doamna./domnul SASCA ELENA, domiciliatd in Comuna
BILBOR, sat RACHITIS, Str. -, nr. 135, bl. -, SC. -, et. -, ap. -, judelul HARGHITA, care se acordd lunar,
pe tot parcursul anului, in valoare de 30 de lei/lun5.

Art.3. Plata ajutorului pentru incdlzirea locuintei cu combustibili solizi gi/sau petrolieri se
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Contrasemneazil pentru legalitate,
Secretarul general al comunei
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