
ROMANIA 
Judctul Bistrita-Nasaud 

Comuna LECHINTA 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
privind aprobarea supllmentulul pentru energie electrica 

Primarul Comunei LECHINTA, jud. Bistrita-Nasaud, 
Avand in vedere: 
Cerererile depuse de familiile din _ ___ c_o_m_un_a_LE_C_H_I_NT_A _____ si declaratiile pe propria 

raspundere pentru acordarea suplimentului pentru energie electrica inregistrate conform anexei 1. 

-Referalul nr. 45 I 04/01/2022 prin care se propune acordarea suplimentului pentru energie 
electrica pentru familil le din Comuna LECI IINTA conform cererilor din anexa 1. 

- Prevederile Legii nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala 
pentru consumatorul vulnerabil de energie; 

- Prevederile Hotararii nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul 
vulnerabil de energie 

- Plata suplimentului pentru energie electria se va face lunar incepand cu luna urmatoare 
depunerii cererii; 

In temciul art.196 alin.1 lit.b din O.U.G.R. nr. 57/2019 privind Codul adminislrativ; 

DISPUN 

Art.1. Aprobarea suplimentului pentru energie electrica pentru titularii cererilor din anexa 1, 
cu domiciliul in Comuna LECHINTA 

Art.2. Cuantumul suplimentul pentru energie electrica, este prezentat in anexa 1, pe 
perioada decembrie 2021 -octombrie 2022 

Art.3.Prezenta Dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la primaria Comunei LECHINTA 

in termen de 30 de zile de la comunicare, in conditiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, 
modificata si completata prin Legea nr.262/2007. 

Art.4.Tn cazul in care titularul(a) este nemultumit(a) de solutionarea contestatiei, dispozitia poate fi atacata 
la Tribunalul Nasaud • potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Art.5Prezenta dispozitie va fi comunicata rn termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect. 

Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei Dispoziti i se incredinteaza persoana cu atributii de asistenta 
sociala din cadrul Primariei Comunei LECHINTA 

Art.7. Prezenta Dispozitie se comunica cu: 
-lnstitutia Prefectului judetului Bistrita-Nasaud , 
-Agentia pentru Plati si lnspectie Sociala Bistrita-Nasaud 
-Titularii ajutorului pentru incalzirea locuintei prezentati in anexa 1. 

ING. 
Nr. __ s _ _ 

din _ __ o_41_01_12_0_2_2 _ _ 

~ontrasemneaza, 
~!cretar general, 
H~NES RODICA 




