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PROIECT DE DISPOZIȚIE Nr. 127/25.05.2022  

privind încetarea drepturilor de asistență socială dnei ACRIȘ LENUȚA, CNP ..........................  
cu domiciliul in GARVĂN, str. ...................., nr .....,  județul TULCEA 

 

Deacu Costica - Primarul Comunei Jijila, Județul TULCEA 

           Având în vedere :  
- cererea depusa de dna/dl ACRIȘ LENUȚA, înregistrată sub nr 5/03.11.2021. 
- prevederile Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul 
vulnerabil de energie; 
- prevederile HG nr. 1073 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de 
energie; 
- referatul  nr. 6520/25.05.2022  întocmit de inspector Duduță Violeta; 
           In temeiul art. 155, art. 196 alin (1), lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 
DISPUNE: 

Art. 1 Începând cu 01.05.2022 încetează dreptul la suplimentul pentru consumul de 
combustibili solizi/lichizi și suplimentul pentru consumul de energie electrică dnei/dlui  ACRIȘ 
LENUȚA; 

Motivul încetării drepturilor de asistență socială:  la depunerea dosarului, solicitanta deținea 
un depozit bancar ce depășește suma de 3000 lei. 

Art. 2 Se recuperează sumele acordate cu titlu de: ajutor pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi/lichizi în cuantum de 640 lei, suplimentul pentru consumul de combustibili 
solizi/lichizi – 100 lei, suplimentul pentru consumul de energie electrică – 150 lei.. 

Art. 3 Titularul poate face contestație împotriva prezentei dispoziții la instanța de contencios 
administrativ in termen de 30 zile, după efectuarea procedurii prealabile. 
 Art. 4 Prezenta dispoziție se va transmite la AJPIS TULCEA, se va comunica Instituției 
Prefectului, titularului drepturilor, Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul primăriei și va fi 
făcută public în condițiile legii, prin publicarea în M.O.L  
 

Întocmit, 
Duduță Violeta 
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