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D I S P O Z I Ţ I A NR. 295 
 

Privitor la: stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei 

cu combustibili solizi și la suplimentul pentru energie 
 

Constantin Dumitru, primarul comunei Rosiile, judeţul Vâlcea; 
         Având în vedere referatul cu nr. 4638 din 02.12.2021 al compartimentului de 
asistenţă socială prin care propune acordarea  ajutorului pentru încălzirea locuinței 

cu lemne, perioada 01 noiembrie 2021– 31 martie 2022, a suplimentului pentru 
consumul de energie electrică, precum și a suplimentului de energie pentru 

consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri pentru consumatorii vulnerabili de 
energie care îndeplinesc condițiile legale de acordare ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

            În conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) lit.a), lit.c), d), art.6 alin.(2) 
lit.b), art.6 alin.(7), art.7, art.17 alin.(1), alin.(2), alin.(5), alin.(7) lit.c), art.25 
alin.(1) lit.a), lit.d), alin.(2) lit.b), alin.(3), alin.(4), art.26 alin.(3), art.37 din Legea  

nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul 
vulnerabil de energie,  art.5 alin.(1), alin.(5), art.28 alin.(1), alin.(4)  din H.G. 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, art.155 alin.(1) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
             În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea: 
 

DISPOZIŢIE 

 
Art.1. (1) Se stabilește  ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru 

consumatorii vulnerabili de combustibili solizi, pe perioada 1 noiembrie 2021 - 31 
martie 2022, unui număr de 245 titulari, solicitanți eligibili, în cuantumul prevăzut 
de lege, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei are obligaţia de a comunica 
orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia în 

termen de 5 zile de la data modificării, ocazie cu care va 
 completa formularul de cerere şi declaraţia pe proprie răspundere corespunzător 

perioadei în care intervine modificarea. 
Art.2. (1) Se stabilește suplimentul pentru energie unui număr de 245 

titulari, solicitanți eligibili, care se acordă lunar, pe tot parcursul anului, în 

mailto:rosiile@vl.e-adm.ro
http://www.primariarosiile.ro/


2 

 

cuantumul prevăzut de lege, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(2) Suplimentul pentru consumul de energie electrică se plătește furnizorului 
pentru un număr de 127 beneficiari, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă 

din prezenta. 
(3) Suplimentul pentru energie pentru consumul de combustibili solizi și/sau 

petrolieri se plătește direct titularului. 

 Art.3. Se stabilește data plății beneficiilor prevăzute la art.1 în termen de 5 
zile de la virarea sumelor, dar nu mai târziu de 30.12.2021 și lunar pentru beneficiile 

prevăzute la art.2. 
Art.4. (1). Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei Roșiile, 

în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ, la sediul 
ordonatorului de credite, indicându-se explicit numărul Anexei și a poziției din 
aceasta. 

(2) Împotriva răspunsului la contestaţie care se va face în termen de 10 zile 
de la depunerea acesteia, persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de 

contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţiei 
contestaţiei. 
 Art. 5. Prezenta dispoziție se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea 

în vederea efectuării controlului de legalitate, compartimentului responsabil cu 
punerea în executare, persoanelor nominalizate în anexele nr.1, 2 și 3 la prezenta 

dispoziție prin intermediul secretarului general UAT Roșiile, județul Vâlcea. 
                                                                                                                   

 

                                            Rosiile, 03.12.2021 
                   Primar,                                     Contrasemneaza,pentru legalitate, 

        CONSTANTIN DUMITRU                Secretar general UAT Rosiile, 
                                                                     AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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