
 R  O  M  Â  N  I  A 
     J  U  D  E  Ţ  U  L     B  R  A  Ş  O  V  

  PRIMARUL 
                              C  O  M  U  N  E  I    V  A  M  A    B  U  Z  Ă  U  L  U  I 
                                                stațiune turistică de interes local 

    DISPOZIȚIA 
               nr. 13 din 25.01.2022 

 
- privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și a 

suplimentului pentru energie 
 

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 
 

Văzând referatul întocmit de Compartimentul asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Vama Buzăului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protecție socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie și ale H.G. nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de 
energie;  

Cunoscând prevederile art. 155, alin. (1), lit. ,,e” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
D I S P U N : 

 
Art.1: Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și a 

suplimentului pentru energie domnului TUDOSĂ MIHAI cu domiciliul în comuna Vama Buzăului, sat Acriș, nr. 216, 
județul Brașov, CNP 1650629370062, în calitate de solicitant. 

  
Art.2: Motivul neacordării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri este 

nedeclararea veniturilor.  

 
Art.3: Prezenta dispoziție poate fi contestată  în termen de 30 de zile de la comunicare la Primarul comunei 

Vama Buzăului, iar în cazul în care titularul este nemulțumit, dispoziția poate fi atacată la instanța de contencios 
administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare.  

 
          Art.4: Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de Compartimentul asistență socială și de către 
Biroul Buget-contabilitate, Taxe și impozite, Colectare creanțe, Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Vama Buzăului. 
 

   Art.5: Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului judeţului Braşov, 
Compartimentului asistență socială și Biroului Buget-contabilitate, Taxe și impozite, Colectare creanțe, Patrimoniu şi 
persoanei menţionate la art. 1.  

 
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,           
  Prof. ing. dipl. Tiberiu – Nicolae CHIRILAȘ 
                 Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 
                                            Adrian – Constantin GĂITAN 

  


