
  
R O M Â N I A 

JUDEȚUL VÂLCEA 
COMUNA ȘIRINEASA 

-P R I M A R- 
 

D I S P O Z I Ț I A  nr.78 
Privitor la: - încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu 

combustibili solizi, beneficiarei Dinculescu Floarea, CNP _____________, începând cu 
data de 01.05.2022; 

 
              Primarul comunei Șirineasa, județul Vâlcea; 

Având în vedere referatul nr.2645 din 17.05.2022, întocmit de compartimentul 
asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care propune 
încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, beneficiarei 
Dinculescu Floarea, CNP _____________, din comuna Șirineasa, sat Ciorăști, județul 
Vâlcea, ca urmare a decesului acesteia,  începând cu data de 01.05.2022;  
           Văzând extrasul din registrul de deces, emis de Primăria comunei Șirineasa, 
județul Vâlcea, prin care s-a înregistrat decesul lui Dinculescu Floarea, act de deces nr.10 
din 27.04.2022; 
           În conformitate cu dispozițiile art.19, alin.4, alin.6, art.28, alin.4, art.33, alin.8 și 
art.37 din Legea  nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie, art.155 alin.(1) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul dispozițiilor art.196, alin.(1),lit.b din Codul administrativ,cu 
modificările și completările ulterioare; 

Emite următoarea:    
D I S P O Z I Ț I E  

 
Art.1.- Începând cu 01.05.2022, încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea 

locuinței cu combustibili solizi, în cuantum de 120 lei pentru perioada rămasă mai - 
noiembrie 2022, beneficiarei Dinculescu Floarea, CNP _____________, din comuna 
Șirineasa, sat Șirinesa, județul Vâlcea, ca urmare a decesului acesteia. 

  Art.2 - Cu drept de contestație în termen de 30 de zile de la comunicare la 
Tribunalul Vâlcea, conform  Legii nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ. 

     Art.3 - Prezenta dispoziție va fi dusă la îndeplinire de compartimentul asistență 
socială care o va comunica până pe data de 5 a lunii următoare Directorului Agenției 
Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vâlcea și persoanelor înrudite cu aceasta, iar 
secretarul general al comunei o va comunica Instituției Prefectului, județul Vâlcea, pentru 
controlul de legalitate. 

 
ȘIRINEASA, 19 mai 2022 

 
                                                                                   Contrasemnează pentru legalitate,             
           Primar,                                                                 Secretar general al comunei,  
 
     Ion STREINU                                                             jurist Paul Gh.POPESCU 

 
Tehn.red.-P.G.P.; Nr.ex.- 4; 


