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Din 27.01.2022

Privind acordarea suplimentului pentru energie

Primarul comunei Băiuţ;
Având în vedere cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere depuse pentru încălzirea locuinţei 

cu combustibil solid şi a suplimentului pentru energie;
Având în vedere art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (7) ,art.25 alin. (1) lit. a) şi d) şi alin.(2), art.26 alin.(2) 

şi art.37 din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul 
vulnerabil de energie precum şi cele ale art.5, alin.(l) şi art. 28 din Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul 
vulnerabil de energie aprobate prin H.G. nr. 1073/2021;

în temeiul art. 155 alin. 1 lit. ’’d'5, alin. 5 lit. ”c” şi art. 196 alin. 1 lit. ,?a" din O.U. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ;

DISPUNE

Art. 1 Se aprobă acordarea începând cu data de 1.01.2022 a unui supliment lunar de 20 lei/ 
lună pentru consumul de combustibili solizi pentru un număr de 116 beneficiari, conform Anexei 1 
parte din prezenta dispoziţie.

Art. 2 Se aprobă acordarea începând cu data de 1.01.2022 a unui supliment lunar de 30 lei/ 
lună pentru consumul de energie electrică pentru un număr de 116 beneficiari, conform Anexei 2 
parte din prezenta dispoziţie.

Art. 3 Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la 
Primarul comunei Băiuţ. în caz de nemulţumiri privitoare la soluţionarea contestaţiei aceasta poate fi 
atacată la Tribunalul Maramureş potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică:
Solicitanţilor prin afişare
Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Maramureş 
Persoanei responsabile cu calcularea ajutoarelor de încălzire 
Prefectului judeţului Maramureş 
Dosar
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