
ROMANIA 
Judetul Bistrita-Nasaud 

Comuna Micestli de Cimpie 

PRIM AR 

DISPOZ I TIE 
privind aprobarea suplimentului pentru combustiblll solizl sau lichiz i 

Primarul Comunei Micestii de Cimpie, jud. Bistnta-Nasaud. 
Avand in vedere: 

Cerererile depuse de 1amiliIIe din Comuna Mioostii de Cimpie si declaratiile pe propria 

raspundere pentru acordarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi inregistrate con1orm anexei 1. 

-Referatul nr. 3426 / 2011212021 

combustibili solizi sau lich1zi pentru familille din 
din anexa 1. 

prin care se propune acordarea suplimentului pentru 
Comuna Micest11 de Cimpie conform cererilor 

- Prevederile Leg ii nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala 
pentru consumatorul vulnerabil de energie; 

- Prevederile Hotararii nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul 
vulnerabil de energie 

- Plata supllmentului pentru combustibili solizi sau lichiz1 se va face lunar incepand cu luna 
urmatoare depunerii ererii; 

In terneiul art.196 alin.1 lit.b din O U.G.R. nr. 57/2019 privind Codul administratlv; 

DIS PUN 

Art.1 . Aprobarea suplimentului pentru combustibi li solizi sau hchizi pentru titularii cererilor din anexa 1, 
cu domiciliul in Comuna Micestii de C11nple 

Art.2. Cuantumul suplimentul pentru combustibili solizi sau lichizi, este prczentat in anexa 1, pe 
perioada decembrie 2021-octombrie 2022 

Art.3. Prezenta OispozItIe poate fi atacata cu plangere prealabila la primaria Comune, Micestii de Cimpi1: 

in termen de 30 de zile de la comunicare, in conditiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, 
modificata s i completata pnn Legea nr.262/2007. 

Art.4.fn cazul in care titularul(a) este nemultumit(a) de solutio~1area contestatie!, dispozrtia poate fi atacata 
la Tribunalul Bistrita , potrivit prevederifor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Art.5Prezenta dispozitie va fi comunicata Tn termen de 5 zite de la data comunicarii oficiale catre prefect. 

Art.6. Cu ducerec:i la indeplinire a prezentei Dispozit1i se incredinteaza persoana cu atributii de asistenta 
sociala din cadrul Primariei Comu:iei Micestu de Cimpie 

Art.7. Prezenta Dispozitie se comunica cu: 
- lnstitutia Prefectului judetului Bistrita-Nasaud , 
-Agentia pentru Plati si lnspectie Sociala Bistrita-Nasaud • 
-Titularul(a) ajutorului pentru incalzirea locuintei prezentati in anexa 1. 

Nr. 
din 2111 212021 

Contrasemneaza, 
Secretar gft,eral, 

Egri -Kasonyi 11dik?•Eva 

' .. 



Judctul Bistrita-Nasaud 
Comuna Mlcestil de Cimpie 

Anexa 1. 

T ABEL NOMINAL 
cu cererile aprobate privind beneficiarii si cuantumul suplimentului pentru combustibili solizi sau lichlzl 

Nr. Nr. 
crt. cer. Tttularul ajutorului 

1 3412 POP SUSANA 

2 3318 RUS DALIA.CATALINA 

0 0 TOTAL 

pe perioada decembrie 2021-octombne 2022 

Cod numeric 
personal 

I 

Primar 
Becan loan 

Adresa titular 

I 

I 
I 

ANi---1 

~t .. ~~~~~ 

Numar Venit Cuantum 
membri lunar/ ajutor 
infam. membru (lei) 

3 434 20 

6 22 20 

0 0 40 

QJ 



n vm~nll-\ Anexa "i. . 

Judetul Bistrita-Nasaud 
Comuna Micestii de Cimpie TABEL NOMINAL 

cu famlliile propuse privind beneficiarii si cuantumul suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi 
pe perioada decembne 2021-octombrie 2022 

Nr. Nr. Cod numeric Numar Venit 

crt- Titularul ajutorulul personal Adresa titular membri lunar/ 
cer. 

infam. membru 

1 341 2 POP SUSANA I 3 434 

2 3318 RUS DALIA-CATALINA I I 6 22 

0 0 TOTAL I""' 0 0 

i 

~ 
~ 

lntocmit :._ >~ 

Egri-Kasonyi lldiko-Eva 

-
Cuantum 

ajutor 
(lei) 

20 

20 

40 




