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ANUNŢ
Luând în considerare măsurile guvernamentale pentru gestionarea efectelor creşterii
preţurilor la energie şi gaze naturale, beneficiarii mecanismului de plafonare şi compensare a
facturilor de furnizare a energiei electrice din categoriile stipulate la art.1, alin.c),d),e),f) din
Legea 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale
pentru sezonul rece 2021 - 2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.
27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele
localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării",
au obligaţia de a completa cererea/declaratia pe propria răspundere si transmiterea ei
către furnizorul de gaze si/sau energie electrică, după caz, pentru a beneficia de măsurile
de plafonare şi compensare a fa ctu rilor de furnizare a energiei electrice. Pot să depună
doar categoriile de clienţi care Nu au notificat furnizorii de electricitate şi/sau gaz până în
prezent.
Categoriile precizate în Legea 259/2021 sunt:
•
•

•

•

microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi
familiale, organizate potrivit legii;
spitale publice şi private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de învăţământ
publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi creşe;
organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum şi unităţile de cult,
astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi
regimul general al cultelor, republicată;
furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor
sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare
şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe pagina de internet a Comunei Poiana Stampei http://www.poianastampei.ro
regăsi model:
-

cerere/declaraţie pe propria răspundere
declarţie pe propria răspundere cu privire la ajutorul minimis

Primar,
Ing. Viluţ Mezdrea'
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