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DISPOZIŢIA nr. 262 
din 29 noiembrie 2022 

privind acordarea ajutorului  pentru încălzirea locuinței  

cu combustibili solizi/petrolieri,acordarea suplimentului  

pentru combustibili solizi/petrolieri, acordarea  

suplimentului de energie electrică 
                 

 

               Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) prevederile O.U.G. nr. 65/2014 privind modificarea unor acte normative, 

d) având în vedere documentațiile depuse de familiile și persoanele vulnerabile, care utilizează 

pentru încălzirea locuinței, combustibili solizi/petrolieri și ținând cont de prevederile art.7,art.25 

din Legea nr.226/2021 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece precum și 

cele ale HG nr.1073/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție pentru consumatorii 

vulnerabili,  

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 
 

             PRIMARUL  COMUNEI  ION CORVIN emite următoarea dispoziție: 
 

            Art.1 Începând cu luna noiembrie 2022 se acordă dreptul la ajutorul pentru încălzirea 

locuinței cu combustibili solizi/petrolieri pentru familiile și persoanele vulnerabile perioada 

sezonului  rece noiembrie  2022 – martie 2023 ,pentru un număr de  286  familii și persoane 

vulnerabile  un cuantum lunar de  68736  lei respectiv un total de 343680 lei conform anexei nr. 

1 reprezentând ,, Lista cu  beneficiarii  și cuantumul ajutorelor  pentru  încălzirea locuinței  cu 

combustibili solizi/petrolieri’’pentru perioada  noiembrie 2022 - martie 2023 ce face parte 

integrantă din prezenta dispoziție . 

        Art.2 Începând cu luna noiembrie 2022 se acordă suplimentul pentru combustibili 

solizi/petrolieri pe tot parcursul anului în cuantumul prevăzut de lege, pentru un număr de 286  

familii și persoane vulnerabile  un cuantum lunar de  5720  lei conform anexei nr. 2 

reprezentând ,, Lista cu  beneficiarii  și cuantumul stimulentului pentru   combustibili solizi 

/petrolieri’’  ce face parte integrantă din prezenta dispoziție . 

         Art.3 Începând cu luna noiembrie 2022 se acordă suplimentul pentru energie electrică 

pentru un număr de 116 familii și persoane vulnerabile pentru perioada 01 noiembrie 2022 - 31 

octombrie 2023 un cuantum lunar de 3480 lei conform anexei nr. 3  reprezentând ,, Lista cu  

beneficiarii  și cuantumul stimulentului pentru energie electrică’’  ce face parte integrantă din 

prezenta dispoziție . 

 

         Art. 4 (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinței se asigură 

din transferuri de la bugetul de stat către bugetul local,prevăzut în  bugetul Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale. 



                     (2)   Decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței se realizează 

lunar de catre Agenția Județeană Pentru Plăți și Inspecție Socială  Constanța , pe baza situației 

centralizatoare. 

                     

         Art.5. Împotriva prezentei dispoziții se poate face contestație în condițiile Legii nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

         Art.6. Secretarul general al comunei va comunica prevederile prezentei: Instituției 

Prefectului Județul Constanța pentru controlul legalității, iar persoana responsabilă cu întocmirea 

documentației pentru stabilirea dreptului, va comunica prezenta Agenției Județene pentru Plăți și 

Inspecție Socială Constanța, precum și tuturor factorilor interesați  

 
   PRIMARUL COMUNEI ION CORVIN, 

 

 …………………………….……… 

                  Tudorița FLOROS  

Contrasemnează: 

SECRETAR GENERAL, 

 

 ………………….……… 

Cristian IACOBOAIA  


