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DISPOZITIA
9

-

nr.114 din 27.12. 2021
privind neacordarea ajutorulul pentru ^incdlzirea loculntei cu lempe, cdrbuni, combustibili petrolieri si a
suplimehiului pentru energie

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZAULUI
Vazand referatul intocmit de Compartimentul asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Vama Buzaului;
in conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru
consumatorul vulnerabil de energie Si ale H.G. 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;
Cunoscand prevederile art. 155, alin. (1), lit. „e" din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu
modificirile Si completarile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. „b" din O.U.G. nr. 57/2019 -privind Codul administrativ, cu
modificdrile Si completarile ulterioare,

DISPUN:
4r£J.. Neacordarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu lemne, cart)uni, combustibili petrolieri Si a
suplimentului pentru energie domnului Ceapa Comel Alexandru cu domiciliul in Vama Buzaului, CNP
14609011440700, fn calitate de solicitant.

Ar£2.. Motivul, depasirea veniturilor prevazute de Lege.
4rd3.. Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la Primarul comunei
Vama Buzaului, iar in cazul in care titularul este nemultumit, dispozitia poate fi atacata la instanta de contencios
administrativ competent5, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificdrile Si
completarile ulterioare.
4rf.4.. Prevederile prezentei dispozitii vor fi duse la indeplinire de Compartimentul asistenta sociala Si de catre
Biroul Buget-contabilitate, Taxe Si impozite, Colectare crean!e, Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Vama Buzaului.
4rf.5.. Prezenta dispozitie se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, in
termenul prevazut de lege, Primarului comunei Vama Buzaului, Institutiei Prefectului judetului Brasov,
Compartimentului asistent5 sociala Si Biroului Bugetncontabilitate, Taxe Si impozite, Colectare creante, Patrimoniu Si
persoanei mentionate la art. 1.

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZAULUI,

