
                                     

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 

PRIMAR 

 

 
DISPOZIŢIA 

Nr.86 din 25.11.2022 

privind respingerea cererii d-lui SERGHI Toader depusă pentru aprobarea ajutorului 

de încălzire – combustibili solizi și/sau petrolieri, din bugetul de stat, cf.Legii nr.226/2021 

privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie 

 

      Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

Analizând: 

-Referatul consilierului din cadrul compartimentului asistență socială al aparatului de 

resort al primarului, înregistrat la nr.7509/22.11.2022; 

Ţinând cont de prevederile: 

-Art.3, art.4 alin.1 lit.a și alin.2, art. 6 alin.1 și alin.2 lit.d și art.17 din Legea nr.226/2021 

privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie; 

- art.5 din Hotărârea 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 

-Hotărârea nr.778/2013 HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în 
perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011; 

In temeiul prevederilor:art.17 alin.6 din Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor 

de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și art.155 alin.5 lit.a şi 

art.196 alin.1 lit.(b) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

      D I S P U N :  

 Art.1.Se respinge cererea domnului SERGHI Toader, înregistrată la 

nr.33/20.10.2022, depusă pentru aprobarea ajutorului de încălzire combustibili solizi și/sau 

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

consumatorul vulnerabil de energie, deoarece nu se încadrează conform legii, este 

depășită suprafața de teren intravilan. 

Art.2.Prezenta dispoziție poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.              

Art.3.Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de Compartimentului 

asistenţă  socială din cadrul Primăriei comunei Izvoarele Sucevei si comunicate de 

secretarul general al comunei, în termenul prevăzut de lege,prefectului judeţului Suceava. 

                   Primar,          Contrasemnează  pentru  legalitate 

                Secretarul general al comunei, 

Mihail MECHNO              Cătălina JURAVLE 
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