
R O M A N I A 

PRIMARIA  BAND 

JUDETUL MURES 

P R I M A R 

 

                                        DISPOZITIA NR. 715 

din 18  noiembrie  2022 

privind acordarea: 

➢ ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi(lemne), 

            pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2022 – martie 2023  

➢ ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, 

            pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2022 – martie 2023 

➢ suplimentului pentru energie pentru consumul de gaze naturale, 

➢ suplimentului pentru energie pentru consumul de energie electrica, 

➢ suplimentului pentru energie pentru consumul de combustibili solizi-lemne, 

            pentru perioada noiembrie 2022-octombrie 2023 

 

Ing RADU Mircea,primarul comunei Band, județul Mureș, 

Având în vedere prevederile: 

o Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie,  

o Hotărârii de  Guvern nr. 1073/2021-Norme metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 226/2021  privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie,  

o Anexa 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificările  și 

completările ulterioare, 

o Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de 

asistență socială, depuse și înregistrate la Compartimentul asistență socială din 

cadrul Primăriei Band, 

 

În temeiul dispozițiilor  art. 155 alin. (1), lit.c) și lit.d), alin. (4) lit. a), alin.(5) lit.a) şi 

art.196 alin. 1 lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

                                          D I S P U N E : 

Art.1-Aprobarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi- lemne  

pentru perioada sezonului rece, lunile noiembrie 2022 – martie 2023, pentru un număr de   650     

persoane cuprinse în Anexa nr.1 care  face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 

         Art.2.-Aprobarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale pentru 

perioada sezonului rece, lunile noiembrie 2022 – martie 2023, pentru un număr de  223   

persoane cuprinse în Anexa  nr.2, care  face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 

 



Art.3-Aprobarea suplimentului pentru energie în sumă fixă de 10 lei/lună/familie sau 

persoană singură), pentru consumul de gaze naturale  pentru perioada sezonului rece, lunile 

noiembrie 2022 – octombrie 2023, pentru un număr de  223 persoane cuprinse în Anexa nr. 3, 

care  face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art.4-.Aprobarea suplimentului pentru energie în sumă fixă de 30 lei/lună/familie sau 

persoană singură, pentru consumul de energie electrică  pentru perioada sezonului rece, lunile 

noiembrie 2022 – octombrie 2023, pentru un număr de 356 persoane cuprinse în Anexa nr.4 ,  

care  face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art.5-.Aprobarea suplimentului pentru  energie în sumă fixă de 20 lei/lună/familie sau 

persoană singură, pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi(lemne) pentru perioada 

sezonului rece, lunile noiembrie 2022 – octombrie 2023, pentru un număr de  650     persoane 

cuprinse în Anexa nr.5  care  face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

         Art.6.Titularii  ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului 

Comunei Band, orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor  acestora în 

termen de 5 zile de la data  modificării. 

         Art.7.Suplimentul pentru energie  se acordă lunar , pe tot parcursul anului (noiembrie 

2022-octombrie 2023)  și se plătește  astfel: 

-furnizorului, dar nu mai mult decât consumul facturat, în cazul suplimentului pentru consumul 

cu gaze naturale și pentru consumul cu energie electrică, 

-direct titularului, în cazul suplimentului pentru consumul de combustibili solizi-lemne 

        Art.8. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la 

primarul unităţii administrativ-teritoriale. 

Art.9. În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, dispoziţia poate fi 

atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Art.10. Cu aducere la îndeplinire a prezentei Dispoziţii se însărcinează Primarul comunei 

Band prin Compartimentul asistenţă socială şi biroul financiar – contabil. 

Prezenta dispoziţie se comunică: 

➢ Instituției Prefectului –Județul Mureș,în vederea exercitării controlului de legalitate al 

actelor administrative, 

➢ A.J.P.I.S. Mureș, 

➢ Compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei Band, 

➢ Biroului financiar contabil, 

➢ Persoanelor interesate, 

➢ Prin grija secretarului general al UAT se va publica pe pagina de internet 

www.comunaband.ro și la avizierul Primăriei Band. 

 

     Primar,  

Ing RADU MIRCEA                                                                    

 

 

                                                                                          Contrasemnează pt. legalitate, 

                                                                                                                 Secretar general, 

                                                                                                                   Costin Claudia 

       

 

http://www.comunaband.ro/

