
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZAU 

COMUNA MOVILA BANULUI 
PRIMAR 

 
DISPOZIŢIA NR.269 

privind respingerea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a 
suplimentului pentru energie, consumatorilor vulnerabili de la 

nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau 
 

 
 Subsemnatul Moise Dorin Romica, primarul comunei Movila 
Banului;      
Avand in vedere: 
-prevederile Legii nr.226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie 
sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie, coroborate cu prevederile 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum si a Legii nr.277/2010, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-prevederile art.1, art.5, art.26, art.27, art.30 din Normele Metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021 privind stabilirea masurilor de 
protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie, aprobat prin 
Hotararea Guvernului nr.1073/2021; 
-prevederile art.155, alin.(2) si alin.(5) lit.a conform O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 
-referatul compartimentului de asistenta sociala si autoritate tutelara 
inregistrat sub numarul 6330/26.11.2021 
 În temeiul prevederilor art.136, art.139 si art.196 alin(1) lit.a) din 
O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

DISPUNE: 
 
Art.1 Se respinge ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului 
pentru energie, consumatorilor vulnerabili de la nivelul comunei Movila 
Banului, judetul, conform Anexei nr.1 la prezenta dispozitie. 
Art.4 Prezenta poate fi contestata conform Legii nr.544/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art.6 Prezenta se transmite catre Institutia Prefectului – judetul Buzau in 
vederea exercitarii controlului de legalitate, compartimentului asistenta 
sociala si autoritate tutelara din aparatul de specialitate al primarului, 
titularilor si tuturor persoanelor si institutiilor interesate. 
 
Movila Banului, 26.11.2021 
 
Primar,                                                                         Contrasemneaza, 
Moise Dorin Romica                                                     Secretar general, 
                                                                           Ionita Alexandru Florin 



 

ROMANIA                                                                                 APROBAT, 
JUDETUL BUZAU                                                                        PRIMAR, 
COMUNA MOVILA BANULUI                               MOISE DORIN ROMICA 
COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA 
SI AUTORITATE TUTELARA 
Nr. 6330/26.11.2021 

REFERAT 

 

 Subsemnata Corbu Marilena, inspector in cadrul compartimentului 
asistenta sociala si autoritate tutelara; 

Avand in vedere: 

-prevederile Legii nr.226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie 
sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie, coroborate cu prevederile 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum si a Legii nr.277/2010, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-prevederile art.1, art.5, art.26, art.27, art.30 din Normele Metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021 privind stabilirea masurilor de 
protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie, aprobat prin 
Hotararea Guvernului nr.1073/2021; 
-prevederile art.155, alin.(2) si alin.(5) lit.a conform O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Luand in considerare dosarele constituite in baza Legii nr.226/2021 
privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul 
vulnerabil de energie, s-a realizat un tabel centralizator anexat la prezentul 
referat si se propune resingerea acestora deoarece nu indeplinesc toate 
conditiile din Legea mentionata mai sus. 
 Fata de cele amintite, propun emiterea unei dispozitii privind 
respingerea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru 
energie, consumatorilor vulnerabili de la nivelul comunei Movila Banului, 
judetul Buzau, conform tabelului anexat. 
 

Inspector, 

Corbu Marilena 

 


