
 
 

ROMANIA 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA JIJILA 
JUDETUL TULCEA 

AUTORITATI ADMINISTRATIVE: 
PRIMARUL COMUNEI JIJILA 

Adress: Primaria  Jijila, cod postal 827110, com.Jijila ,jud. Tulcea 
Tel/Fax:0240/550002, 0240/550024, www.comunajijila.ro, 

e-mail:prmrjijila@yahoo.com 
CUI: 4508690 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

PROIECT DE DISPOZIȚIE Nr. 81/23.02.2022 
privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței  

și a suplimentului pentru energie dnei RADU MINA 
 

Deacu Costica - Primarul Comunei Jijila, Județul TULCEA 
Având in vedere :  
-  cererea – declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială depusă de 
Radu MIna, cu nr. de înregistrare 38/18.02.2022; 
-  prevederile Legii 226/2021 privind  stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul 
vulnerabil de energie ; 
- prevederile HG  nr. 1073/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 226/2021; 
- referatul nr. 2560/23.02.2022 întocmit de Duduță Violeta, inspector cu atribuții de asistenta socială; 
   In temeiul art. 155, art. 196 alin (1),lit. b), art. 197 alin (4), art. 199 alin (1) si (2), art. 243 alin (1) lit. a) 
si e) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

DISPUNE 

Art. 1 Se acordă dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale  dnei Radu 
Mina, cu CNP …………………, domiciliată în localitatea Jijila, str. …………., nr. , în cuantum de 100 
lei/lună, pentru perioada 01.02.2022-31.03.2022. 

Art.2. Se acordă dreptul la suplimentul pentru consumul de gaze naturale în cuantum de 10 
lei/lună. Suplimentul  pentru energie se acordă lunar, începând cu 01 februarie 2022. 

Art. 3 Titularul este obligat sa comunice in scris primarului orice modificare survenita privind 
veniturile si numărul membrilor de familie, in termen de 5 zile de la producerea acesteia. 

Art. 4 Titularul poate face contestație împotriva prezentei dispoziții la instanța de contencios 
administrativ in termen de 30 zile, după efectuarea procedurii prealabile. 

Art. 5 Prezenta dispoziție se va comunica titularului, Instituției Prefectului judetului Tulcea, va fi 
dusă la îndeplinire de către Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul primăriei și va fi făcută public în 
condițiile legii prin publicarea în M.O.L.  
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