
ROMÂNIA 
JUDEŢUL Salaj 
COMUNA Bălan 
-Primăria-

DISPOZITIE 
nr. 139/22.03.2022 

pentru încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau lichizi şi a 
suplimentului de energie cu lemne 

Primarul Pop Daniel al lo~alităţii COMUNA BĂLAN având în vc>dere prevederile: 

- Legii m·. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de prntc-cţie socială pentru consumatorul 
vulnerabil de energie, cu modific&rile şi completarile ulterioare; 

- HG nr. 1.073 din 4 octombrie 202 !pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederllor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie; 

- referatul privind încetarea motivat prin faptul titularul beneficiului a decedat. 

În temeiul art. 155 alin. 1 , lit. d , alin. 5 , lit. c, art. 196 , alin. l , lit. b şi art. 199 din 

O.U, G. 57 12019 - privind Codul Administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare, 

DISPUNE 

Art 1. Incetarea ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau 
lichizi şi a suplimentului de energie pentru domnul ROD INA ŞTEFAN cu domiciliu în Bălan, 
nr. , CNP ,1 calitate de titular al ajutorului,începând cu 01.03.2022. 

Art 2. Motivul încetării ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului de energie 
cu lemne .deoarece titularul beneficiului a decedat. 

Art 3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicarea către 
primarul unităţii administrativ teritoriale. 

Art 4. În cazul în care sunteţi nemul1umit de soluţionarea contestaţiei. dispoziţia poate fi 
atacată la Tribunalul Salaj în termen de 30 zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit 
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004. 

Primar 
COMUNA BALA 

Pop Daniel 
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Contrasemneaza 
Secretar Generol 
Avram Sebastian Vasile 
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