
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Văzând Referatul de specialitate întocmit de Compartiment  ALOCATII SI 
SERVICII SOCIALE înregistrat sub nr. 4239/21.12.2021 prin care se propune aprobarea 
ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și-sau petrolieri, a 
suplimentului pentru prepararea hranei precum și a suplimentului pentru energie 
electrică;

          În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 1) lit.  e), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        P R O P U N:

privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili 
solizi și-sau petrolieri, a suplimentului pentru prepararea hranei precum și 

a suplimentului pentru energie electrică

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 67 / 21.12.2021

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          Văzând Cererile depuse de titulari și declaraţiile pe propria răspundere pentru 
acordarea unor drepturi de asistenţă socială, însoțite de documentele doveditoare 
depuse la Compartimentul de alocații și servicii sociale,

          În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie ,
- Hotărârii Guvernului 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,
- Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 
ulterioare, 
- Hotărârii Guvernului nr. 50/2011 privind aprobarea Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

    xxxx Contine date cu caracter personal, exceptate de la publicare. xxxxxx

Articolul 1:

    Plata sumelor cuvenite reprezentând ajutorul de încălzire și a suplimentului pentru 
prepararea hranei se va face la casieria primăriei, iar plata suplimentului pentru energie 
electrică se va face de către furnizori.

Articolul 2:

    Titularii ajutoarelor pentru încălzire sunt obligaţi să comunice primarului orice 
modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 
zile de la data la care a intervenit modificarea.

Articolul 3:

    Prezenta Dispozitie poate fi contestata conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind 
contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 4:

    Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Contabilitatii UAT Beba Veche;

Articolul 5:



- Afisare la sediul institutiei;
- Persoanei in cauză;
- Publicare în Monitorul Oficial Local pe site web www.primariabebaveche.ro - Monitorul 
Oficial Local.

Primar,

Ioan Bohancanu, 

                   Avizat spre legalitate,          

                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche


