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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA  
COMUNA DAMIENESTI 

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, telefon 0234222502, fax 0234222870, e-mail: primaria.damienesti@yahoo.com, site:www.primariadamienesti.ro 
 

D I S P O Z I T I A 
Nr. 215 din  28.12.2022 

 privind încetarea dreptului la acordarea  ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri,  pentru perioada sezonului rece noiembrie 2022 – martie 
2023 și a suplimentului pentru lemne, cărbuni, combustibili petrolieri,  pentru luna  

noiembrie 2022, a beneficiarei  Savin Florentina-Mihaela          
Primarul comunei Damienesti, judetul Bacau, dl. Răileanu Vasilică  Cătălin 

 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederie: 
 Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;  
 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.  
 OUG nr. 25/2015 actualizată prin  Legea nr. 342/2015  pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

Analizând: 
 Referatul nr.10534 din 27.12.2022,întocmit de Compartimentul de Asistenta Socială,  a prin care se constată acordarea nelegală a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru dna  SAVIN FLORENTINA-MIHAELA , 

CNP: 2950416046199  . 
           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.  Încetează dreptul pentru acordarea  ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru perioada noiembrie 2022–martie 2023, pentru beneficiara Savin Florentina-Mihaela, identificată cu CNP: 2950416046199,  domiciliată în comuna Dămienești, judeţul Bacău, având următorul motiv: 
 familia a fost idendificată ca deținând un nr. de 3 mașini, conform Cetificatelor 

Fiscale atașate. 
Art.2. Se abrogă pozitia nr. 223 din anexa 1 și 2, parte integrantă din prevederile 
Dispozitiei nr. 196 din 24.11.2022. 
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.  
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Art.4. 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 va fi înaintata titularei,  Institutiei Prefectului judetului BACAU, Agentiei Judeteane Pentru Plăți și Inspecție  Socială BACAU.    

PRIMAR,  Răileanu Vasilică Cătălin Contrasemnează pentru legalitate, Secretar general, Verde Matilda  


