
Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Prevederile art.7 alin.1 - alin.3 lit."c", art.14 alin.1, art.17 alin.1, alin. 5, alin.7 lit."a", art.25 alin.1 lit."d",
alin.2 lit."b", alin.3, alin.4 și art.26 alin.1, alin.2 din Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de
protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modi cările și completările
ulterioare;

Prevederile art.3 alin.1, alin.2, art.5 alin.1, art.28 alin.1, alin.2, alin.3, alin. 4 din Hotărârea de Guvern
nr.1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021
privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu
modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.154 alin.4, art.155 alin.1 lit."d", lit.”e’’, alin.5 lit.’’c” și art.243 alin.1 lit.”a” din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modi cările și completările
ulterioare,

Ținând cont de:

Cererile și declarațiile pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței
cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi și/sau
petrolieri, depuse la Direcția de asistență socială Deva de către familiile și persoanele singure, până la
data de 20 ianuarie  2022; 

Referatul Direcției de Asistență Socială Deva înregistrat sub nr.13757/09.02 prin care se propune
stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, pentru
perioada 1 ianuarie 2022- 31 martie 2022, precum și a suplimentului pentru energie cu combustibili
solizi și/sau petrolieri, pentru tot parcursul anului, perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022,
pentru familiile și persoanele singure, începând cu luna ianuarie 2022;

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA

DISPOZIȚIA

privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum
şi a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi și/sau petrolieri, familiilor şi persoanelor singure

nr. 213 din 11.02.2022

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA
emite următoarea dispoziție:

Art.1. – Se stabilește dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi și/sau
petrolieri, pentru perioada 01 ianuarie 2022 - 31 martie 2022, familiilor și persoanelor singure, în
cuantumul prevăzut în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie, începând cu luna
ianuarie 2022.
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Art.2. - Se stabilește dreptul la suplimentul pentru energie cu combustibili solizi și/sau petrolieri, care
se acordă lunar, pentru perioada 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, familiilor și persoanelor
singure, în cuantumul prevăzut în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie,
începând cu luna ianuarie 2022.

Art.3. – Se stabilește data plății bene ciilor prevăzute la art.1 în termen de 5 zile de la virarea sumelor
și lunar pentru beneficiile prevăzute la art.2.

Art.4. - Prezenta dispoziție se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. - Prezenta dispoziție va  dusă la îndeplinire de către Direcţia de Asistenţă Socială, subordonată
Consiliului local al municipiului Deva.

Art.6. - Prezenta dispoziţie se comunică:

-Instituției Prefectului județului Hunedoara;

-Direcției juridice și administrație publică locală;

-Agenției Județene pentru Plăți și Inspeție Socială Hunedoara prin Serviciul Evidențăși Plată Bene cii
de Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială;

-Direcței de Asistență Socială Deva;

-Se afișează pe site-ul Primăriei Municipiului Deva (www.primariadeva.ro).



ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA Anexa nr.1 la Disp.213/2022

MUNICIPIUL DEVA

PRIMARUL

privind persoanele care au dreptul la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, familiilor și persoanelor singure

Nr. Crt. Nr. Cerere Nume Prenume

Venit 

net/perso

ana

Perioada 

pentru 

care se 

acorda 

ajutorul(lu

ni)

Cuantumul 

lunar al 

ajutorului Total ajutor

1. 39566 BANCIU OVIDIU-ALEXANDRU 1282 3 32 96

2. 40208 CĂLDĂRAR ELENA 0 3 320 960

3. 1388 CSIZMADIA CRISTINA ANCA 0 3 320 960

4. 39642 DONOSĂ DANIELA - MIHAELA 0 3 320 960

CONTRASEMNEAZĂ

         PRIMAR, SECRETAR GENERAL,

                   Nicolae - Florin OANCEA Florina - Doris VISIRIN



ței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, familiilor și persoanelor singure



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA ANEXA NR. 2 la dispoziția nr.213/2022

MUNICIPIUL DEVA
PRIMARUL

Nr. crt. Nume și prenume titular

Nr. membri 

familie

Venit luna / 

membru familie

Cuantum maxim 

ajutor (lei)

1. BANCIU OVIDIU-ALEXANDRU 1 1282 20

2. CĂLDĂRAR ELENA 3 0 20

3. CSIZMADIA CRISTINA ANCA 5 0 20

4. DONOSĂ DANIELA - MIHAELA 3 0 20

CONTRASEMNEAZĂ
                             PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
                   Nicolae - Florin OANCEA Florina - Doris VISIRIN

 privind  persoanele care au dreptul la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței 

luna IANUARIE anul 2022


