ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A nr. 100
din 21 decembrie 2021
privind stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale
pt.perioada sezonului rece decembrie 2021- martie 2022 si a suplimentului de energie pentru
perioada decembrie 2021- octombrie 2022

Primarul comunei Vărgata
Având în vedere prevederile Legii nr.226/16.11.2021 privind stabilirea măsurilor de
protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie si a Hotărârii nr.1073/04.11.2021 pentru
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor
de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie ; văzând lista cuprinzând beneficiarii si
cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturale înregistrată sub nr. 6741 din 21.1.2021 pe baza documentaţiei
depuse la compartimentul de asistență socială si autoritate tutelara, din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Vărgata; şi prevederile art. 29 alin.(2) din Legea nr. 226/2021 ;
În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit.”d”, alin.(5) lit.”a”; art.196 alin.(1) lit.’’b’’; din OUG
nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
dispun:
Art.1. Pentru perioada sezonului rece decembrie 2021 - martie 2022 se acordă ajutor lunar pentru
încălzirea locuinţei cu gaze naturale unui număr de 4 familii şi persoane singure, conform anexei I care
face parte integrantă din prezenta.
Art.2. Pentru perioada decembrie 2021 – octombrie 2022 se acordă suplimentul de energie unui
număr de 4 familii şi persoane singure conform anexei I care face parte integrantă din prezenta.
Art.3. Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului
comunei Vărgata orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acestora în termen de
5 zile de la data modificării.
Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare la primarul
comunei Vărgata
Art.5. In cazul în care titularii sunt nemulţumiţi de soluţionarea contestaţiei, dispoziţia poate fi
atacată la Tribunalul Mureş, în termen de 30 zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004.
Art.6. Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului
de legalitate al actelor administrative; Agenţiei Judeţene pentru Plăţi si Inspectie Socială Mureş;
Compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vărgata,
afişare şi va fi adusă la cunoştinţă solicitanţilor individual.
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