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DISPOZITIE 

privind modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau 
petrolieri  pentru familia numitului/ei SEUTIUT MARIANA 

 
 

Avand in vedere: 
- raportul de specialitate nr. 394/06.09.2022 intocmit de doamna PRIALA 

FLORICA, salariata cu atributii de asistenta sociala, din care reiese ca 
venitul familiei numitului/ei SEUTIUT MARIANA a crescut in luna 
Ianuarie 2022 la 701 lei/membru si in luna Februarie 2022 la 1090 
lei/membru, precum si ancheta sociala, 

In conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  

-  HG nr. 1073 din 4 octombrie 2021 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind 
stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil 
de energie;  

- Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulteriooare, 

- HG nr 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 416 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulteriooare, 

In  temeiul art. 155 alin. (1) , lit. a , alin. (5) , lit. c , art. 196 , alin. (1) , lit. b din  
O.U. G.  57 / 2019 – privind Codul Administrativ, 

Primarul Comunei Ceica , 

DISPUNE 
 

Art. 1. Se aproba  modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 
combustibili solizi sau petrolieri pentru familia numitului SEUTIUT MARIANA, avand 
CNP - domiciliata in loc.DUSESTI, nr -  pentru luna Februarie 2022 din suma de 224 
lei/membri, iar pentru luna Martie 2022 din suma de 224 lei/luna in suma de 96 lei/luna si 
se recupereaza suma incasata necuvenit in cuantum de 192 lei. 

Art. 2. Prezenta dispozitie va fi adusa la indeplinire de Compartimentul de 
asistenta sociala si Biroul financiar contabil, 



Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor Legii nr. 
554/2004 privind conteciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica cu; 
 -Institutia Prefectului Judetului Bihor 
 -A.J.P.S. BIHOR, 
-Compartimentul de asistenta sociala 
-Biroul financiar contabil, 
-dosar titular 

 

   PRIMAR                                                               Avizat pentru legalitate 
                            ANA LIVIA  SOVRE                                                    SECRETAR GENERAL 

                      DOREL OCTAVIAN GOLDEA 

 

Nr .  150 din 07.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


