
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA UNGURIU 
-PRIMAR- 

 

DISPOZIŢIE 
privind modificarea titularului și a cuantumului unui ajutor pentru încălzirea locuinței cu 

combustibili solizi sau petrolieri 

Primarul comunei Unguriu, judeţul Buzău, 
Având în vedere : 

- cererea dnei. D. N. E. inregistrată la nr. 77/2022;
- actul de deces nr. 2079/30.12.2022 privind pe D. I. eliberat de Primăria municipiului  

Buzău;
- prevederile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie;
- prevederile H.G. nr. 1073/2021  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie;

- referatul compartimentului asistenţă socială nr. 89/2023,

          În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 , privind Codul 
administrativ, emite următoarea  

D I S P O Z I Ț I E : 
Art.1. (1). Se aprobă modificarea titularului și a cuantumului unui ajutor pentru încălzirea 
locuinței cu combustibili solizi/petrolieri, pentru perioada 01.01.2023-31.03.2023, conform 
anexei nr. 1 din prezenta dispoziţie. 
 (2). Se aprobă acordarea suplimentului lunar pentru energie, pe tot parcursul anului, conform 
anexei nr. 2 din prezenta dispoziţie. 
Art.2. Conducătorul compartimentului contabilitate, colectare impozite şi taxe locale dna. 
Enăchescu Elena, dna. Ciobotaru Oana Claudia, inspector compartiment contabilitate, 
colectare impozite şi taxe locale, dna. Tirizică Elena Cătălina, inspector în cadrul 
compartimentului asistenţă socială și dna. Cîrstian Cristinela, asistent medical comunitar, vor 
lua măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor prezentei dispoziţii. 
Art.3. Anexele nr- 1-2 fac parte integrantă din prezenta dispoziție. 
Art.4. Dispoziţia poate fi atacată de persoanele nemulţumite la Tribunalul Buzău, în termen de 
30 de zile de la comunicare, potrivit prevederilor legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, actualizată. 
Art.5. Secretarul general al comunei Unguriu va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi 
persoanelor fizice şi juridice interesate. 

PRIMARUL COMUNEI UNGURIU, 
Gheorghiţă TIRIZICĂ 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL DELEGAT COMUNA UNGURIU, 

Alexandra-Elena SAVA 
Unguriu, 05.01.2023 
Nr. 4 



Anexa nr. 1  
la Dispoziția nr. 4 /2023 

TABEL  
Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței 

Ianuarie-Martie 2023 

Anexa nr. 2  
la Dispoziția nr. 4 /2023 

TABEL  
Privind modificarea cuantumului suplimentului lunar pentru energie, pe tot parcursul 

anului 

NR 
CRT NUME, PRENUME TITULAR 

Cuantum 
supliment 

combustibili 
solizi/petrolieri 

Cuantum 
supliment 

energie 
electrica 

Cuantum 
supliment 

gaze 
naturale 

1 D.N.E. 20 lei 30 lei …. 

Nr . 
crt 

Nume si prenume 
titular 

Cuantum 
incalzire 

Lei 
Perioada de acordare Obs. 

1 
D. N. E.

576 01.01.2023- 31.03.2023 COMB.SOLIZI/PETROLIERI 
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