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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

HOTiRARE
privind aprobarca.*licitdii fondurilor necesre Fnua indlzirea lauinfti cu

embustibili elizi a bneficiarilor din @muna ffBUCA I, iudetul EAI,T
pentfu Frioada ezonului tc(.€, decembrie 2027 - martie 2022

CONSILIUL LOCAL al comunei TIBUCANI, judetul NEAMI intrunit in
tedinta ordinar5 din data 31 ianuarie 2022;

Examinand Proiectul de hotSrere privind aprobarea solicitSrii fondurilor necesare
pentru incdlzirea locuinlei cu combustibili solizi a beneficiarilor din comuna TIBUCANI,
judetul NEAMT pentru perioada sezonului rece, decembrie 2021 - martie 2022,
inregistrat sub Nr. 1 din 4 ianuarie 2022, lntocmit de Domnul primar, IOAN RUSU,
precum 9i Referatul de aprobare a acestui proiect de hot5rere, intocmit de Domnul
primar, IOAN RUSU 9i inregistrat sub Nr. 49 din 4 ianuarie 2022, din care ci6m:

"Proiectul de hotirere propus consiliului local spre adoptare se justific5 din
urmttoarele considerente :

in luna decembrie 2021, un numEr de 6 de cet5teni din comuna noastrt, au depus
cereri prin care au solicitat acordare de ajutor pentru inc5lzirea locuinlei;

lJrmare a acestor cereri a fost emisE Dispozilia Primarului comunei Ibucani Nr.
276 din 21.12,202L privind acordarea ajutorului pentru incElzirea locuintei cu
combustibili solizi si/sau petrolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau
petrolieri 9i a suplimentului pentru energie electrice, prin care a fost aprobat ajutorul
lunar pentru inc6lzirea locuinlei cu combustibili solizi 9ilsau petrolieri, pe perioada
sezonului rece, decembrie 2021 - martie 2022, pentru un num5r de 6 de beneficiari;

Din anexele la susnumita dispozitie rezulte c5 suma necesari pentru plata celor 6
de ceHteni ai comunei 5i care au depus cereri prin care au solicitat acordare de ajutor
pentru inc5lzirea locuinlei este de 8.028 lei;

Suportul acestui proiect de hotEr6re rezidt din Adresa de la Allpls Neam! din 24
noiembrie 2021, prin care se solicita ca, pani b data de 17.12.2021, consiliile locale
trebuie sI adopte o HotSr5re avand ca obiect "solicitarea fondurilor necesare,, pentru
indlzirea locuintei cu combustibili solizi, rezul$ cE este imperios necesar ca autorit6lile
deliberative7 respecti4 consiliile locale, trebuie si se conformeze acestei adrese, astfel
incet transferal fondurilor de la AJIPIS cbtre UAT 9i ptata acestora s5 poat5 fi efectuatl
pentru inc5 6 beneficiari care, in cursul lunii decembrie 2021, au solicitat sprijin [...];

Examinand 9i Raportul Compartimentului "Asisten!5 socialt,, cu privire la acest
proiect de hot5rere, intocmit de Doamna AMBROSE IONELA-AUNA, consilier in
cadrul acestui compartiment giinregistrat sub Nr.91 din 5 ianuarie 2022;

Vazend Avizul consultativ al ,,Comisiei de Activitili Economid-Financiare., din
cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani, judetul Neam! cu privire la acest proiect de
hot5r6re, inregistrat sub Nr. 5173/3 din 20.01.2022;

Avand in vedere :

- prevederile legii N.226/ 2021 privind stabilirea m5surilor de protectie socialE
pentru consumatorul vulnerabil de energie;





- prevederjle H,c. Nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodoloqice de
aplicare a prevederitot Leo:ii N. 226t2OZt privind stabilirea ,5r*ilo, du p.ffi ,o.iuti
pentru consunatorul vulnerabil de energie;

In temeiul dispozitiilor art. 139 alin. (3), lit a), art. 129,
lit. a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului Romaniei Nr.
Administrativ, cu modificirile gi complet5rile ulterioare,

HorARAgrE:

Art. r. (1) se aprobS soricitarea fonduriror necesare pentru incdzirea rocuantei
cu combustibill solizi a beneficiarilor din comuna TIBUCANI; judetul NEAM| p;;i;;
perioada sezonului rece, decembrie 2021 - martie 2022, precum si'pentru suptimentul
lunar de combrstibili solizi/lichizi, in cuantum total de 8.028 lei,

(2) Suma solicitati gi prev;zutE la alin. (1) vizeaz5, un num;r de 6 beneficiari,
care au depus cereri in luna decembrje 2021.

2, - primarul 9i Compartimentul financiar contabilitate, Impozite si Taxe
Locale vor urmiri ducerea la indeplinire a prezentei hotEreri.

Art.3. - Secretarul general al comunei va inainta 9i @munica prezenta hotirareautorit5lilor 9i persoanetor interesate 9i_o va aduce la crnostintg prUfiJ prin 
"nS"; 

f"sediu instituliei.

PRE9EDINTE DE gEDINTi
CONSILIfR LOCAL,

FOCA VIORi:L-VASILE
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r. 1
Adoptati in gedinla ordinard din data 31 ianuaie 2OZ2
Cu un numSr de 13 voturi pentru, ni.i r uoi irpo-trirJii-nicii aOlinere ain totatut Oe fgconsilieri in functie
Red. ti pft. C Antr6se
31.01.2022
tue SEDINTA coNs. loa)L

alin. (2) lit. b), atin. (4)
522019 privind Codut

CONTRASEMENEAZAT
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

JURIST
AMBROSi COCA

N



pRocEDURI oBLrGAToRrr ULTERToARE ADoprAnu norAnAnrr coNsrlruLUr LocAL
NR. 1/2022!

-r Data ZZILL/AN
Semnttura persoanel

responsablle sE

efectueze procedura

Nr,
crt.

Operaliuni efectuate

0

1 Adoptarea hotdrariil) s-a ficut cu
majoritate p simpl5 p absoluti p

calificatiz

c ilauiir"" l".rn prui.ei)-.)
s comunicaiia, nLrmai in ."^i.itii .,

caracter individuall)*s)

3U0112022

3tloLl2022

3rlolj2o2z
31/0112022

3U0112022

6 Hotirarea devine obligatorie6) sau
produce efecte juridiceT), dupe caz

3110112022

Extrase din Ordonanta de uroen$ a Guvernului nr.5712019 privind Codul
cu modific5rile si complet5rile ulterioare:
1) Art. 139 alin. (1): "in exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adoptd hotSreri,
cu majoritate absolut5 sau simpl6, dup; caz.
(2) Pr'n exceplie de la prevederile alin. (1), hotirarile privind dobandirea sau
instrtinarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adoptt de consiliul
local cu majoritatea calificatt definitt la art. 5lit. dd), de dou5 treimi din num5rul
consilierilor locali in functie."
2) Art, 197 alin, (2): "HotErerile consiliului local se comunice primarului."
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunid hot5rarile
consiliului local al comunei prefectului?n cel mult 10 zile lucrStoare de la data adopt5rii .

4) Art. 197 alin. (4): "Ho6rarile . . . se aduc la cunogtinla public5 9i se comunic5, in
conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei."
5) Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hottrerilor. . . cu caracter individual citre
persoanele cirora li se adreseazl se face in cel mult 5 zile de la data comunicErii oficiale
c5tre prefect."
6) Art. 198 alin. (1): "Hot5rarile . . . cu caracter normativ devin obligatorii de la data
aducerii lor la cunostintE publict."
7) Art, 199 alin, (2): "Hot5rarile . . . cu caracter individual produc efecte juridice de la
data comunicirii c:tre persoanele c5rora li se adreseazS."
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