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D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 28 
din 03.03.2023 

 
privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei si suplimentul pentru energie 

 
         Văzând Referatul  Compartimentului asistență socială,  
           Având în vedere adresa A.J.P.I.S. Bihor nr. 1817/SBS/27.01.2023 prin care se propune modificarea 
si recuperarea platii a ajutorul de incalzirea locuintei si suplimentul pentru energie, 
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială 
pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr.1073 din 4 
octombrie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologie de aplicare prevederilor Legii nr. 226/2021 
privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, 
          În temeiul art. 155 coroborat cu dispozițiile art. 196 alin (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,  
 
Primarul comunei Roşiori, 
 

DISPUNE: 
 
             Art. 1 Modificarea dreptului la ajutorul de încălzire pentru combustibili solizi sau lichizi pentru 
perioada februarie - martie 2023 persoanelor nominalizate în anexa care face parte din prezenta dispoziție. 
           Art. 2 Se constată că persoanele nominalizate în anexa care face parte din prezenta dispoziție au 
încasat sume necuvenite pentru perioada 01.02.2023-28.02.2023; 01.03.2023-31.03.2023 și propunem 
recuperarea de către Agenția Județenă pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor a sumei  încasate necuvenit în 
această perioadă. 
          Art.3 Prezenta Dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la afişare, la Primarul 
Comunei Roșiori. 
          Art. 4 În cazul în care titularii sunt nemulţumiţi de soluţionarea contestaţiei, Dispoziţia poate fi 
atacată la Tribunalul Bihor, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
          Art. 5 . Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează: compartimentului de asistență 
socială și compartimentul financiar contabil/contabilitate.  
         Art. 6. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului general al comunei în termenul 
prevăzut de lege cu: Instituția Prefectului – Județul Bihor, compartimentul financiar contabil/contabilitate. 
din cadrul Primăriei Roșiori, compartimentului de asistență socială, A.J.P.I.S. 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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