
 
 

 
 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA  
COMUNA DAMIENESTI 

P R I M A R 

 Exemplarul 
nr.____ 

cu sediul în localitatea  Dămienești, comun Dămienești, județul Bacău,  str.Vasile Morţun, nr. 78, cod poștal 607135, telefon 
0234222502, fax 0234 222870, e-mail: primaria.damienesti@yahoo.com, site: www.primariadamienesti.ro 

 
D I S P O Z I T I A 

Nr.  54  din  01.03.2022 
 
privind acordarea suplimentului pentru energie electrică, pentru luna februarie 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 suplimentului 
de energie electrică înregistrate în perioada 1 – 20 noiembrie 2021,  1 – 20 decembrie 2021 și 
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 suplimentul pentru energie electrică în cuantum de 30 lei/lună, pentru luna 
februarie 2022, unui număr de 177 familii domiciliate în comuna Dămienești, judeţul Bacău, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
Art.2. 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, Enel Energie,  E.ON Energie România S.A.  
 
 

PRIMAR, 
 Răileanu Vasilică Cătălin 

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar general, 

Verde Matilda 
 


