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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar - Compartimentul Asistență Socială 

1 exemplar – AJPIS Brașov 

1 exemplar – Beneficiar 

1 exemplar - Furnizor 
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din 15.11.2021 
 

DISPOZIȚIE nr.302 

privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale d-nei. NEGRU Agriș, pentru 

perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022, respectiv a suplimentului pentru energie 
 

PRIMARUL COMUNEI BOD 
 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.29795/15.11.2021, întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare nr.29794/15.11.2021, întocmit de Roxana-Ioana TOMA, inspector 

compartimentul Asistență Socială; 

▪ Cererea înaintată de d-na. NEGRU Agriș înregistrată la Primăria comunei Bod cu nr.28347/02.11.2021; 

▪ Art.2 alin.(2) lit.a) și lit.b), art.4 alin.(1) lit.a), art.5, art.6 alin.(1) și alin.(2) lit.b), art.7 alin.(1) lit.h), art.14, 

art.17 alin.(1), art.19, art.25 alin.(1) lit.a) și lit.b) și alin.(2) lit.a) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea 

măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie; 

▪ Art.1, art.2 alin.(1), art.5 alin.(1), art.28 alin.(1) și alin.(4) din HG nr. 1.073/2021 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de 

protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) si art.199 alin(1) si alin(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 
 

DISPUNE: 
 

ART.1 Începând cu data de 01 noiembrie 2021 se aprobă stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzire cu 

gaze naturale, d-nei. NEGRU Agriș, identificată cu CNP 2590308080190, domiciliată în Colonia Bod, str. Fabricii, 

bl.27, sc.C, et.2, ap.11, jud. Brașov, în calitate de titulară a ajutorului.  

ART.2 (1) Cuantumul ajutorului lunar pentru încălzire locuinței cu gaze naturale este conform compensări 

procentuale suportată din bugetul de stat în proporție de 30 % din valoarea de referință, respectiv în cuantum 

de 75 lei/lună. 

          (2) Valoarea totală a ajutorului pentru încălzirea locuinței în perioada 01.11.2021-31.03.2022 este de 375 

lei.  

ART.3 Începând cu data de 01 noiembrie 2021 se stabilește acordarea dreptului la suplimentul pentru energie 

în sumă fixă, titularei NEGRU Agriș, în cuantum de 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică și în 

cuantum de 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale. 

ART.4 Titularul are obligația să anunțe orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia în 

termen de maximum 5 zile de la producerea acesteia. 

ART.5 Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

ART.6 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul Asistență 

Socială. 
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