
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA HORIA
PRIMAR

DISPOZITIE
pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru Ìncalzirea locuintei ~i a suplimentului

pentru energie lui Florea Catalin

Ionita Nicolae,primarul Comunei Horia, Judetul Constanta,
Avand in vedere:

- cererea nr. 1 /29.10.2021,a lui F10rea Cata1in;
- legea nr.24/2000,artA2,alinA;
- H.G. nr.l073/2021,privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii

nr.226/2021 ;

- legea nr.226/2021 ,privind masuri pentru protectia consumatorului
vulnerabil,art.17,alin.l,art.7,alin.5;

-legea nrAI6/2001,privind venitul minim garantat;
- referatul comparimentului as.sociala nr. 2988 /19.11.2021;
- art.l55 si 196 din Codul Administrativ;

In temeiul p~'evederilor art. 196 alin.1, Iit.b din Codui Administrativ;
DISPUN:

Art. 1.Incepànd cu data de 01.11.2021, se acorda dreptulla ajutorul pentru ìncalzirea
locuintei cu lemne,carbuni sau combustibili petrolieri pentru dl.Florea Catalin,domiciliat ìn
sat Tichilqti,str.Biserici nr.3,comuna Horia,cnp1670216133121, ìn cuantum de 320 lei
/luna.Dreptul se acorda pentru perioada 01.11.2021 - 31.03 .2022,fiind ìn cuantum total de
1600 lei.

Art.2. Incepànd cu data de 01.11.2021, se acorda dreptulla suplimentul pentru
combustibili solizi /petrolieri, dI Florea Catalin ,ìn cuantum de 20 lei /luna. Perioada de
acordare este de la 1 nov.2021,la 31 oct.2022.

Art.3.Titularul dreptului este obligat sa comuni ce ìn scris primarului comunei ,ìn
termen de 5 zile,orice modificare privind veniturile familiei ~i numarul membrilor acesteia.

Art.4.Compmiimentul financiar-contabil si asistenta sociala ,vor urmari aducerea la
ìndeplinire a prevederilor prezentei dispozitii.

Art.5.Titularul dreptului poate face contestatie ìmpotriva dispozitiei la instanta de
contencios administrativ,Tribunalul Constanta,dupa parcurgerea procedurii prealabile,ìn
termenul prev3.zut de lege.

Art.5.Secretarul generaI al comune i va comunica dispozitia ,tuturor factorilor

interesati ìn termenul prev3.zut de lege.

HORIA

Nr. ;fJ din 19.11.2021

Contrasemneaza
Secretar gen al
Patru Const



ROMÀNIA
JUDETUL CONSTANTA
CaMUNA BORIA
PRIMAR

DISPOZITIE
pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei ~ia suplimentului

pentru energie lui Nicolai Marian

Ionita Nicolae,primarul Comunei Boria, Judetul Constanta,
Avand Ìn vedere:

- cererea nr. 2 /29.10.2021 ,a lui Nicolai Marian;
- legea lU".24/2000,artA2,alinA;
- H.G. nr.1 073/2021 ,privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii

nr .226/2021 ;
- legea nr.226/2021 ,privind masuri pentru protectia consumatorului

vulnerabil,art.17 ,alin.1 ,art. 7,alin.5;
- legea nrAl6/200 l ,privind venitul minim garantat;
- referatul comparimentului aS.sociala nr. 2988 /19.11.2021;
- art.155 ~i 196 din Codul Aciministrativ;

In temeiul prevederilor art. 196 alin.l, lit.b din Codul Administrativ;
DISPUN:

Art. l.Ìncepànd cu data de 01.11.2021, se acorda dreptulla ajutorul pentru incalzirea
locuintei cu lemne,carbuni sau combustibili petrolieri pentru dl.Nicolai Marian,domiciliat in
sat Clo~ca,str.Salciilor m.6,comuna Horia,cnpI701223133102, in cuantum de 320 lei
Iluna.Dreptul se acorda pentru perioada 01.11.2021 - 31.03 .2022,fiind in cuantum total de
1600 lei.

Art.2. Incepànd cu data de 01.11.2021, se acorda dreptulla suplimentul pentru
combustibili solizi Ipetrolieri, dI Nicolai Marian ,in cuantum de 20 lei Iluna. Perioada de
acordare este de la l nov.2021,la 31 oct.2022.

Art.3.Titularul dreptului este obligat sa comunice in scris primarului comunei ,in
termen de 5 zile,orice modificare privind veniturile familiei ~i numarul membrilor acesteia.

AliA.Compmiimentul financiar-contabil si asi stenta sociala ,vor urmari aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii.

Art.5.Titularul dreptului poate face contestatie impotriva dispozitiei la instanta de
contencios administrativ,Tribunalul Constanta,dupa parcurgerea procedurii prealabile,in
termenul previizut de lege.

Art.5.Secretarul generaI al comunei va comunica dispozitia ,tuturor factorilor

interesati in termenul previizut de lege.

BORIA

Nr. :f9 din 19.11.2021

Primar,
Ionita Nicolae,

Contrasemneaza
Secretar ge .\ral
Patru Con . tin



ROMÀNIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA BORIA
PRIMAR

DISPOZITIE
pentru aeordarea dreptului la ajutorul pentru Ìneàlzirea loeuintei ~ia suplimentului

pentru energie lui Peteu Ilie

Ionita Nico1ae,primaru1 Comunei Boria, Judetu1 Constanta,
Avand in vedere:

- cererea nr. 3 /02.11.2021,a lui Petcu Ilie;
- legea nr.24/2000,art.42,alin.4;
- H.G. nr.l 073/2021 ,privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii

nr.226/2021 ;

- legea nr.226/2021 ,privind masmi pentru protectia consumatorului
vulnerabil,art.17 ,alin.l ,art. 7,alin.5;

- referatul comparimentului aS.sociala nr. 2988 /19.11.2021;
" - art.155 ~i 196 din Codul Administrativ;

In temeiu1 prevederi10r art. 196 a1in.1, 1it.b din Codul Administrativ;
DISPUN:

Art. l.Incepànd cu data de 01.11.2021, se acorda dreptulla ajutorul pentru lncalzirea
locuintei cu lemne,carbuni sau combustibili petrolieri pentru dI Petcu Ilie,domiciliat In sat
Tichile~ti,str.Dealului nr.l6,comuna Horia,cnp-1710707133108, In cuantum de 288 lei
/luna.Dreptul se acorda pentru perioada 01.11.2021 - 31.03.2022,fiind In cuantum total de
1440 lei.

Art.2. Ìncepànd cu data de 01.11.2021, se acorda dreptulla suplimentul pentru energie
electrica de 30 lei/luna,suplimentul pentru combustibili solizi /petrolieri ,ln cuantum de 20 lei
/luna,dlui Petcu Ilie.Perioada de acordare este de la l nov.2021,la 31 oct.2022.

Art.3.Titularul dreptului este obligat sa comunice In scris primarului comunei ,ln
termen de 5 zile,orice modificare privind veniturile familiei ~i numarul membrilor acesteia.

Art.4.Compmiimentul financiar-contabil si asi stenta sociala ,vor urmari aducerea la
lndeplinire a prevederilor prezentei dispozitii.

Art.5.Titularul dreptului poate face contestati e lmpotriva dispozitiei la instanta de
contencios administrativ,Tribunalul Constanta,dupa parcurgerea procedurii prealabile,in
termenul prevazut de lege.

Art.5.Secretarul generaI al comunei va comunica dispozitia ,tuturor factorilor

interesati in termenul prevazut de lege.

BORIA

Nr. g{) din 19.11.2021

Primar,
Ionita Nico1ae,

Contrasemneaza
Secretar generaI

PamlJin



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA BORIA
PRIMAR

DISPOZITIE
pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei ~i a suplimentului

pentru energie lui Piircaliibescu Stela

Ionita Nicolae,primarul Comunei Boria, Judetul Constanta,
Avànd ìn vedere:

- cererea nr. 4 /08.11.2021 ,a lui Pàrcàlàbescu Stela;
- legea 1U".24/2000,art.42,alin.4;
- H.G. nr.1 073/2021 ,privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii

nr.226/2021 ;
- legea nr.226/2021 ,privind màsuri pentru protectia consumatorului

vulnerabil,art.17 ,alin.1 ,art. 7,alin.5;
- referatul comparirnentului as.socialà IU". 2988 /19.11.2021;
- art.155 ~i 196 din Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 196 alin.1, lit.b din Codul Administrativ;
DISPUN:

Art. 1.Ìncepand cu data de 01.11.2021, se acorda dreptulla ajutorul pentru incalzirea
locuintei cu lemne,carbuni sau combustibili petrolieri pentru dna Parcalabesu Stela,domiciliat
in sat Horia,str.Principala m.58,comuna Horia,cnp-2460304133109, in cuantum de 64 lei
/luna.Dreptul se acorda pentru perioada 01.11.2021 - 31.03 .2022,fiind in cuantum total de
320 lei.

Ali.2. Ìncepand cu data de 01.11.2021, se acorda dreptulla suplimentul pentru energie
electrica de 30 lei/luna,suplimentul pentru combustibili solizi /petrolieri ,in cuantum de 20 lei
/luna,dnei Parcalabescu Stela.Perioada de acordare este de la 1 nov.2021,la 31 oct.2022.

Art.3.Titularul dreptului este obligat sa comunice in scris primarului comunei ,in
termen de 5 zile,orice modificare privind veniturile familiei ~i numarul membrilor acesteia.

Art.4.Compmiimentul financiar-contabil si asi stenta sociala ,vor urmari aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii.

Art.5.Titularul dreptului poate face contestatie impotriva dispozitiei la instanta de
contencios administrativ,Tribunalul Constanta,dupa parcurgerea procedurii prealabile,in
termenul prevazut de lege.

Art.5.Secretarul generaI al comunei va comunica dispozitia ,tuturor factorilor

interesati in termenul prevazut de lege.

BORIA

Nr. t1 din 19.11.2021

Contrasemneaza
Secretar gel ral
Patru Con



ROMÀNIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA BORIA
PRIMAR

DISPOZITIE
pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru Ìncàlzirea locuintei ~i a suplimentului

pentru energie lui Carapcea Stan

Ionita Nicolae,primarul Comunei Boria, Judetul Constanta,
Avand in vedere:

- cererea nr. 5 110.11.2021,a lui Carapcea Stan;
- legea lU".24/2000,art.42,alin.4;
- H.G. nr.l 07312021 ,privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii

nr.226/2021 ;
- legea nr.226/2021 ,privind masuri pentru protectia consumatorului

vulnerabil,art.17,alin.l,art.7,alin.5;
- referatul comparimentului aS.sociala nr. 2988 /19.ll.2021;
- art.155 si 196 din Codul Administrativ;

In temeiul p~'evederilor art. 196 alin.1, Iit.b din Codui Administrativ;
DISPUN:

Art. l.Ìncepànd cu data de 01.11.2021, se acorda dreptulla ajutorul pentru incalzirea
locuintei cu lemne,carbuni sau combustibili petrolieri pentru dlui Carapcea Stan,domiciliata in
sat Horia,str.Principala nr.38,comuna Horia,cnp-25709161331 09, in cuantum de 288 lei
/luna.Dreptul se acorda pentru perioada 01.11.2021 - 31.03.2022,fiind in cuantum total de
1440 lei.

Art.2. Incepànd cu data de 01.11.2021, se acorda dreptulla suplimentul pentru energie
electrica de 30 lei/luna,suplimentul pentru combustibili solizi /petrolieri ,in cuantum de 20 lei
/luna,dlui Carapcea Stan.Perioada de acordare este de la 1 nov.2021,la 31 oct.2022.

Art.3.Titularul dreptului este obligat sa comunice in scris primarului comunei ,in
termen de 5 zile,orice modificare privind veniturile familiei ~i numarul membrilor acesteia.

ArtA.Compmiimentul financiar-contabil si asi stenta sociala ,vor urmiiri aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii.

Art.5.Titularul dreptului poate face contestatie impotriva dispozitiei la instanta de
contencios administrativ,Tribunalul Constanta,dupa parcurgerea procedurii prealabile,in
termenul prev8.zut de lege.

Art.5.Secretarul generaI al comunei va comunica dispozitia ,tuturor factorilor

interesati in termenul prev8.zut de lege.

BORIA

Nr. gZ din 19.11.2021

Contrasemneaza
Secretar generaI

Pallel~trtin

/W



ROMÀNIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA HORIA
PRIMAR

DISPOZITIE
pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru indilzirea locuintei ~i a suplimentului

pentru energie lui Pardilabescu Frusina

Ionita Nicolae,primarul Comunei Horia, Judetul Constanta,
Avand In vedere:

- cererea or. 6/11.11.2021,a lui Parcalabescu Frusina;
- legea 1U'.24/2000,art.42,alin.4;
- H.G. nr.l073/2021,privind aprobarea l1ormelor metodologice pentru aplicarea Legii

or.226/2021 ;
- legea nr.226/2021 ,privind masuri pentru protectia consumatorului

vulnerabil,art.17,alin.l,art.7,alin.5;
- referatul comparimentului aS.sociala or. 2988 /19.11.2021;
- art.155 ~i 196 din Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor mi.196 alin.1, lit.b din Codul Administrativ;
DISPUN:

Art. 1.Ìncepànd cu data de 01.11.2021, se acorda dreptulla ajutorul pentru incalzirea
locuintei cu lemne,carbuni sau combustibili petrolieri pentru dna Parcalabesu
Frusina,domiciliata in sat Horia,str.Agromec ill'.3,comuna Horia,cnp-2500117131299, in
cuantum de 32 lei /luna.Dreptul se acorda pentru perioada 01.11.2021 - 31.03 .2022,fiind in
cuantum total de 160 lei.

Art.2. Incepànd cu data de 01.11.2021, se acorda dreptulla suplimentul pentru energie
electrica de 30 lei/luna,suplimentul pentru combustibili solizi /petrolieri ,in cuantum de 20 lei
/luna,dnei Parcalabescu Frusina.Perioada de acordare este de la 1 nov.2021,la 31 oct.2022.

Art.3.Titularul dreptului este obligat sa comunice in scris primarului comunei ,in
termen de 5 zile,orice modificare privind veniturile familiei ~i numarul membrilor acesteia.

Art.4.Compmiimentul financiar-contabil si asi stenta sociala ,vor umlari aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii.

Art.5.Titularul dreptului poate face contestatie impotriva dispozitiei la instanta de
contencios administrativ,Tribtmalul Constanta,dupa parcurgerea procedurii prealabile,in
termenul prevazut de lege.

Art.5.Secretarul generaI al comunei va comunica dispozitia ,tuturor factorilor

interesati in termenul prevazut de lege.

HORIA

Nr. $~ din 19.11.2021

Primar,
Nicolae

Contrasemneaza
Secretar generaIpatr~Jtm


