
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

HOTARARE
privind aprobarca glicitdrii fondurilor n&esare pentru incdlzirea locuinpi cu

combustibili slizi a fundrciailor din comuna TtBUCAlll iudetul ttEAMT
pentru Frioada sezonului ,cce/ ianuarie - februarb 2022

CONSILIUL LOCAL al comunei TIBUCANI, iudetul NEAMT, intrunit in
gedinta ordinari din data 31 martie 2022;

Examinand Proiectul de hotbrare privind aprobarea solicitSrii fondurilor necesare
pentru inc;lzirea locuinlei cu combustibili solizi a beneficiarilor din comuna TIBUCANI,
judelul NEAMT pentru perioada sezonului rece, ianuarie - martie 2022, iniliat de
Domnul primar, Ioan RUSU, precum si Referatul de aprobare a acestui proiect de

hoterare, intocmit de Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr. 1783 din 9

martie 2022, prin care se arat6, citdm: "Proiectul de hot5rere propus consiliului local

spre adoptare se justiflc; din urm;toarele considerente:
in lunile ianuarie-februatie 2022, un num;r de 29 de cet5teni din comuna noastrt,

au depus cereri prin care au solicitat acordare de ajutor pentru incilzirea locuinlei;

Urmare a acestor cereri au fost emise Dispozitia Primarului comunei Tibucani Nr.

25 dtn 26,01,2022 privind acordarea aiutorului pentru incElzirea locuintei cu combustibili

solizi si/sau petrolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi 9i/sau petrolien si a

suplimentului pentru energie electrici, prin care a fost aprobat ajutorul lunar pentru

inc5lzirea locuintei cu combustibili solizi gi/sau petrolieri, pe toatS perioada sezonului

rece, ianuarie 2021 - martie 2022, penlru un num5r de 24 beneficiari 9i Dispozitia

Primarului comunei Tibucani Nr. 48 din 28,02,2022 privind acordarea ajutorului pentru

inctlzirea locuinlei cu combustibili solizi 9i/sau petrolieri, a suplimentului pentru

combustibili solizi 9ilsau petrolieri 9i a suplimentului pentru energie eledric;, prin care a

fost aprobat ajutorul lunar pentru inc;lzirea locuintel cu combustibili solizi 9i/sau
petrolieri, pe toat; perioada sezonului rece, februarie - fiaft|e 2022, pentru un numlr
de 5 beneflciari;

Din anexele la susnumitele dispoziUe rezultE ci suma necesari pentru plata celor

29 de cetSleni ai comunei 5i care au depus cereri prin care au solicitat acordare de

ajutor pentru incElzirea locuinlei este de 26.748 lei;

Suportul acestui proiect de hot5rere rezidd din Adresa de la pJIPIS Neam! din 24

noiembrie 2021, prin care se solicita ca, pand la data de 17.12.2021, consiliile locale

trebuie sE adopte o HotErere avAnd ca obieqt "solicitarea fondurilor necesare" pentru

incElzirea locuintei cu combustibili solizi, rezulta cd este imperios necesar ca autorittlile
deliberative, respectiv, consiliile locale, trebuie si se conformeze acestei adresef astfel

incat transferal fondurilor de la AJIPIS dtre UAT 9i plata acestora st poatt fi efectuatb
pentru inci 29 beneflciari care, in cursul lunilor ianuarie - februarie 2022, au solicitat

sprijin [...]";
Examinand Raportul Compartimentului "Asisten6 SocialS" cu privire la acest

proied de hotirare, intocmit de Doamna AMBROSE IOIIELA-ALINA, consilier in
cadrul acestui compartiment giinregistrat sub Nr. 1784 din 9 martie 2022;





Vdzand Avizul consultativ al Comisiei de Activit6li Economjco - Financiare din
cadrul Consiliul Local al comunei f-ibucanj, judelul Neam! cu privire la acest proiect de
hotirare, inregistrat sub Nr, 5L73l5I din 24.03.2022i

Avand in vedere :

- prevederile Legii nr.2261 2021 privind stabitirea misuritor de proteqie socialt
pentru consumatorul vulnerabil de energie;

- prevederile H.c. Nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodolooice de
aplicare a prevederilot Leoii ff, 226t2OZ1privind stabilirea m5surilor de prote4ie sociali
pentru consumatorul vulnerabil de energie;

in temeiul dispozitiilor art. 139 alin. (3), lit a), art. 129, alin. (2) tit. b), atin. (4)
lit. a) din Ordonanla de UrgentE a Guvernului Romeniei Nr. 522019 privind Codul
Administrativ, cu modificirile Si complet5rile ulterioare,

HoTARigTEI
Art 1. (1) Se aprobe solicitarea fondurilor necesare pentru incilzirea locuinlei

cu combustibili solizi a benenciarilor din comuna TIBUCANI, judetul NEAMI pentru
perioada sezonului rece, ianuarie - februarie 2022, p(*um Si pentru suplimentul lunar
de combustibili solizi/lichizi, dupt cum urmeazi in cuantum total de 26.7,18 lei.

(2) Suma solicitat5 9i prevdzutd la alin, (t) vizeaz;, un numtr de 29 beneficiari,
care au depus cereri in lunile ianuarie - februarie 2022, inclusiv pe beneficiarii
suplimentului, care au depus cereri in lunile noiembrie - decembrie 2021.

Art 2. - Primarul, Compartjmentul financiar contabilitate 9i Compartimentul
Asistenlt Socialt, vor urmdri ducerea la indeplinire a prezentei hot5r6ri.

Art. 3. - Secretarul general al comunei va inainta 9i comunica prezenta hotErare
autoritElilor 9i persoanelor interesate 9i-o va aduce la cunortinl5 publici prin afi9aj la
sediu institulei.
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Nr.25
Adoptat5 in gedinla ordinarl din data 31 martie 2022
Cu un num5r de 13 voturi pentru, nici l vot impotrivt 9i nici 1 ablinere din totalul de 13
consilieri in functie
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31.03.2022
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