
 
 

 
 

 
 

ROMÂNIA 
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UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA  
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P R I M A R 

 Exemplarul 
nr.___________ 

cu sediul în: localitatea Dămienești, comuna Dămienești, județul Bacau, str. Vasile Morțun, nr.78, cod poștal 607135, 
e-mail:primaria.damienesti@yahoo.com, site:www.primariadamienesti.ro 

 
D I S P O Z I T I A 

Nr.  31  din  31.01.2022 
 

privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri,  pentru perioada sezonului rece ianuarie 2022 – martie 2022 și a   

suplimentului pentru lemne, cărbuni, combustibili petrolieri,  pentru luna ianuarie 2022 
        

Primarul comunei Damienesti, judetul Bacau, dl. Răileanu Vasilică  Cătălin 
 

       Având în vedere temeiurile juridice: 
 prevederile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie;  
 prevederile HG nr. 1073/2021 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie.  

         Analizând Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru familiile şi persoanele singure,  
a unui număr de 14  familii, înregistrate în perioada 1 - 20 ianuarie 2022;  
          În temeiul art. 155 al. 1 lit. d, al. 5 lit. c, 196 alin. 1 lit b din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 

D I S P U N E  : 
 

         Art.1. Se aprobă ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri în cuantum de de 2368 lei x 3 luni = 7104 lei,  pentru perioada ianuarie 2022–
martie 2022, unui număr de 14 familii domiciliate în comuna Dămienești, judeţul Bacău, 
conform Anexei  1  care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
         Art.2. Se aprobă suplimentul pentru lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pentru luna 
ianuarie 2021 în cuantum lunar de 20 lei/lună, persoanelor prevăzute în Anexa 2 la prezenta 
dispoziție. 
          Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare 
la instanța de contencios administrativ, după efectuarea procedurii prealabile. 
          Art.3. Prin grija secretarului general UAT Dămienești, prevederile prezentei vor fi 
aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul autorității, vor putea fi consultate pe site-ul 
institutiei: www.primariadamienesti.ro/MONITORUL OFICIAL/ DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII 
EXECUTIVE,  și vor fi înaintate titularilor,  Institutiei Prefectului judetului BACAU, Agentiei 
Judeteane Pentru Plăți și Inspecție  Socială BACAU. 
 

PRIMAR, 
 Răileanu Vasilică Cătălin 

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar general, 

Verde Matilda 
 


