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D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 91 
din 22.11. 2022 

privind acordarea ajutorului pentru înc ălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și  a 
suplimentului de energie, persoanelor din anexele la prezenta dispoziție 

 
         Văzând Referatul compartimentului de specialitate al Primăria comunei Roșiori, prin care se 
propune emiterea unei dispoziții privind acordarea ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru 
energie persoanelor din anexele la prezenta dispoziție,  
                 Având în vedere: -  cererile și actele doveditoare privind componența familiei și veniturile 
membrilor de familie; 

- Anchetele sociale; 
                 În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție 
socială pentru consumatorul vulnerabil de energie cu modificările și completările ulterioare; 
                 Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilorde protecție 
socială pentru consumatorul vulnerabil de energie; 
                  În temeiul prevederilor art. 155 alin. 1, litera d, alin. 5, lit. c, art. 196 alin. 1, litera b  și art 
199 din O.U.G. 57/2019 - privind Codul Administrativ, modificările și completările ulterioare; 
                  Primarul comunei Rșiori 

 
D I S P U NE:  

 
Art. 1. Se aprobă acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu combustibili solizi sau 

petrolieri persoanelor din anexa 1 la prezenta dispoziție, pentru perioada sezonului rece 01.11.2022 – 
31.03.2023, în total de 38.080,00 lei,  

Art. 2. Se aprobă acordarea suplimentului pentru energie, persoanelor din anexa 2 la prezenta 
dispoziție în valoare de 50 lei/lună pentru fiecare, pe perioada 1noiembrie 2022 – 31 octombrie 2023 
astfel: 

- Suplimentul lunar pentru energie electrică este de 50 lei , din care pentru combustibili solizi sau 
lichizi , 20 lei iar pentru energie electrica , 30 lei. 

          Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziții, se încredințează compartimentului financiar 
contabil. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului general al comunei în termenul 
prevăzut de lege cu: Instituția Prefectului – Județul Bihor, A.J.P.I.S. Bihor, compartimentul finaciar 
contabil din cadrul Primăriei Roșiori, persoanelor din anexele prezentei și se aduce la cunoștință publică 
prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet 
www.rosiori.ro, în subeticheta ,, DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE” 
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