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DISPOZIŢIA 
Nr.12/ 21.02.2022

privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie 
consumatorilor vulnerabili care vor beneficia lunar pe tot parcursul anului de prevederile

Legii nr. 226/2021.

Primarul Comunei Ignesti, Judeţul ARAD
Având in vedere:

>  Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă 
socială, însoţite de documentele doveditoare depuse la dosar.

> Prevederile art.25, art 26 din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie 
socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;

> Prevederile art.28, art.29, art.30 din Hotararea nr. 1073 din 4 octombrie 2021 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind 
masurile de protecţie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie;

> Prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare,

> Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 50/2011 privind aprobarea Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

în temeiul prevederilor art. 155 alin. (2) lit. a),art.156 alin. (1) lit. e) şi art. 196, alin.(1) 
lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

DISPUNE

Art.1 Se aproba dreptul la suplimentul pentru combustibili solizi si/sau petrolieri, pentru 
MARJA MARTA, cu domiciliu in sat. Nadalbesti, nr. 52, corn. Ignesti, jud. Arad, CNP 
2400716024906, in suma fixa de 20 lei/luna, pe tot parcursul anului.

Art.2 Se aproba dreptul la suplimentul pentru energie electrica, pentru MARJA MARTA,
cu domiciliu in sat. Nadalbesti, nr. 52, corn. Ignesti, jud. Arad, CNP 2400716024906, in suma 
fixa de 30 lei/luna, pe tot parcursul anului.
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Art.3 Plata suplimentului de energie pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri 
se acorda lunar pe tot parcursul anului direct titularului prin casieria Primăriei comunei Ignesti, 
în funcţie de sumele transferate către bugetul local de la bugetul de stat,prin Agenţia Judeţeană 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Arad.

Art.4 Plata suplimentului de energie pentru consumul de energie electrica se acorda lunar 
pe tot parcursul anului de furnizorul de energie, dar nu mai mult decât consumul facturat.

Art.5 Titularul ajutorului este obligat sa comunice in scris primarului orice modificare 
survenita privind veniturile si numărul membrilor din familie, in termen de 5 zile de la producerea 
acesteia

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la indeplinire de Compartimentul de asistenţă socială si 
comunicată celor interesaţi prin grija secretarului comunei Ignesti, judeţul Arad.

Art.7. Prezenta Dispoziţie poate fi contestata conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind 
contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8 Prezenta dispoziţie se comunica cu:
-Instituţiei Prefectului-Judetului Arad;
-Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie socială Arad;
-Beneficiarei Marja Marta;
-Furnizorilor de energie electrica;
-Compartimentul de asistenta sociala Ignesti;


