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DISPOZITIA NR.,
Din 27 ianuarie 2022

pentru aprobal'ea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi
si a suplimentului de energie

Prirnarul comunei NAPRADEA, judetul SALAJ:
Avand in vedere cererile si actele doveditoare privind componenta familiei si

veniturile membrilor de familie, innregistrate in perioada 21 .12.2021-20.01.2022 , in
registruI special ; referatul Compartirnentului de asistenld social5 nr. 410 din
27.01.2022 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinlei qi a suplimentului
pentru energie;

Y azand prevederile Legii nr.22612021 privind stabilirea masurilor de
protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie ; Hotararea Guvernului nr.
1073 12021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 22612021
privind stabilirea tnasurilor de plotectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ; ale
aft. 155 din OUC 5712019 privind Codul administrativ;

In temeiul aft 196 alin.(l) , litrea b din OUG 5712019 privind Codul
adrninistrativ;

DISPUNE:

Art.l. Se stabileste incepand cu data de l ianuarie 2022 dreptul la
ajutor pentru incalzirea locuintei pentru familiile sau persoanele singure , pentru 3
luni din 1.01 .2022-31.03.2022,conformanexei I carefaceparteintegrantadin
prezenta dispozitie ..

Art. 2 . Cuantumul lunar al suplimentului pentnt combustibili solizi este de
20 lei, acordat inceprtl cu data de 0l .12.2021,Iunar., pe tot parcursul anului.

Art.3. Cnantumul suplirr-rentului pentru energie electrica este de 30 lei
pentru persoanele mentionate in anexa I.

Art.4. Data plAtrii ajutorului pentru incdlzirea locuinlei gi modalitatea de plata
a acestuia se stabilesc dupd cum urmeaz6:

- ir1 l0 zile de la primirea sumelor de la Agenlia Jude{eand pentru pl6{i qi
Inspec{ie Sociald Sdlaj ;

Art. 5 Titularul are obligalia de a comunica in scris primarului, in termen de
5 zile, orice modificare privind domiciliut, veniturile,, bunurile si componenta familiei.
Comunicarea va fi insolitd de copii ale actelor doveditoare.



Aft. 6 Prezenta dispozitie poate fi contestata in tetmen de 30 zile de la
comunicarea catre primarul unitatii adn-rinistrativ teritoriale.

Art. 7 ln cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei,
dispozitia poate fi alacata la Tribunalul Salaj in termen de 30 zile de la comunicarea
solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr.55412004.

Ar1. 8 Prezenta dispozilie se comunicd la
- Institulia Prefectului Judelul Sdlaj;
-A.J.P.l.S. Sdlaj;
- Dosar dispozilii ;

- Comparliment contabilitate :

-Persoanele in cauza :
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