
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea solicitdii fondurilor n€esarc Fntru incdlzirea leuinlei cu

combustibiti etizi a Eneficiarilor din @muna rIBUCAIII, iuderul llEAHf
pentru perioada *zonutui rce, decembrie 2027 - ma,tie 202.2, inregistrat

sub Nn I din 4 ianuarie 2022

Ioan Rusu, primarul comunei Tibucani, iude-tul Neamt;

Examinand:
- Adresa de la AIIPIS Neamt din 24 noiembrie 2021, prin care solicitS ca, p6n5 la

dala de L7.12.2027, consiliile locale sI adopte o HoGrare avand ca obiect "solicitarea

fondurilor necesare" p€ntru incSlzirea locuinlei cu combustibili solizi, astfel incet

transferul fondurilor de la NIPIS c5tre UAT 9i plata acestora s; se fac5 in intervalul 17 -
20.!2.2021 9i, avAnd in vedere faptul c5, in cursul lunii decembrie 2021, au solicitat

spriiin inci 6 beneficiari;
- Dispozilia Primarului comunei Tlbucani Nr. 276 din 21.12,202! ptivind

acordarea ajutorului pentru inc;lzirea locuinlei cu combustibili solizi silsau petrolieri, a

suplimentului pentru combustibili solizi Fi/sau petrolieri 9i a suplimentului pentru energie

electricS, prin care a fost aprobat ajutorul lunar pentru inc5lzirea locuinlei cu

combustibili solizi 9ilsau petrolieri, pe toatS perioada sezonului rece, decembrie 2021 -
maftie 2022, pentru un numlr de 6 beneficiari;

Avand in vedere :

- prevederile Legii nr. 2261 2021 privind stabilirea mdsurilor de proteclie social5

pentru consumatorul vulnerabil de energie;

- prevederile H.G. Nr. 1073/2021 pentru aprobarea U9l[ncl9I-Inct@lg]gglle de

aplicare a prevederilot L€oii N.22612021 privind stabilirea mdsurilor de protedie socialt

pentru consumatorul vulnerabil de energie;

in temeiul dispoziliilor art. 139 alin. (3), lit a), art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4)

lit. a) din Ordonanla de UrgenF a Guvernului Romaniei Nr' 5712019 privind Codul

Administrativ, cu modifldrile 9i completErile ulterioare,

HOTARAgTE:

Art. 1. (1) Se aprobd solicitarea fondurilor necesare pentru inc6lzirea locuinlei

cu combustibili solizi a beneficiarilor din comuna TIBUCANI, iudelul NEAi'4T, pentru

perioada sezonului rece, decembrie 2021 - martie 2022, Vecum 5i pentru suplimentul

lunar de combustibili solizi/lichizi, in cuantum total de 8.028 lei.

(2) Suma solicitati si prevSzutE la alin. (1) vizeaze, un numlr de 6 beneficiari,

care au depus cereriin luna decembrie 2021.



Art. 2. - Primarul 9i Compartimentul financiar contabilitate, Impozite 9i Taxe
Locale vor urm5ri ducerea la indeplinire a prezentei hot5rari.

Art,3. - Secretarul general al comunei va inainta 9i comunica prezenta hotirare
autoritSlilor 9i persoanelor interesate 9i-o va aduce la cunogtinld publicE prin afigaj la
sediu instituliei.

Avizat pentru leSalitate,
SECRETAR

Jr. Coca Ambrcsd
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ROHANIA
JudetulNeamt
Primiria comunei Tibucani

PRIMAR
]{r.49 din 4lanuarie 2022
lel,lfa* 02331293402
E-mail: libsratri@llLs lln rg

REFERAT
de aprobare a Proiectului de hotdrere Prlvlnd a$obar@ solicltirti fondurllor ne@iare

pentru incitzirea tocuin@i cu comhusabili solii a beneficiarilor dln @muna

/lBatC4NI, judetut NEAlrl pentru peioada sezonulul rece, de@mbie 2O2l - martie
2o2Z inagistnt sub Nr. 7 din 4 ianuade 2022

IOAN RUSU,
proiect de hotdrere;

primarul comunei Tibucani, judelul Neamt, in calitate de iniliator al acestui

Proiectul de hot5rere
considerentei

in luna decembrie 2021, un num5r de 5 de ceteteni din comuna noastrl, au depus cereri

prin care au solicitat acordare de ajutor pentru incrlzirea locuinlei;

Urmare a acestor cereri a fost emisi Dispozitia Primarului comuneilbucani Nr. 276 din

21.12.2021 privind acordarea ajutorului pentru incllzirea locuinlei cu combustibili solizi 9i/sau

pekolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi ti/sau petrolieri 9i a suplimentului pentru

energie electrice, prin care a fo6t aprobat ajutorul lunar pentru incilzirea locuintei cu combustibili

solizi Si/$u petrolieri, pe perioada sezonului rece, decembrie 2021 - martie 2022, pentru un

numrr de 6 de beneficiari;

Din anexele la susnumita dispozilie rezulE ci suma necesari pentru plata celor 6 de

cettteni ai comunei 9i care au depus cereri prin care au solicitat acordare de ajutor pentru

incilzirea locuintei este de 8,028 lei;

Suportul acestui proiect de hoBrere rezid5 din Adresa de la AJIPIS Neamt din 24

noiembrie 2021, prin care se solicita ca, pen; la data de 17.12.2021, consiliile lo(ale trebuie s:
adopte o Hotlrare avand cn obiect "solicitarea fondurilor necesare" penhu inc5lzirea locuintei cu

combustibili solizi, rezult: ce este imperios necesar ca autoritltile delib€rative, respectiv, consiliile

locale, trebuie si se conformeze acestei adrese, astfel incat transferal fondurilor de la AJIPIS

citre UAT 9i plata acestora sE poatS fi efectuat5 pentru inci 5 beneficiari care, in cursul lunii

decembrie 2021, au solicitat sprijin;

Analizand toate considerentele susmenlionate 9i avend in vedere argumentele de fapt 9i

de drept prezentate, credem cE acest proiect de hot5rare este justiflcat, motiv p€ntru care, in

temeiul prevederilor art. 136 alin. (3) - (4) din Ordonanla de Urgentl a Guvernului Romeniei Nr.

57/2019 privind CodulAdministrativ, am procedat, impreune cu se€retarul general al comunei la

nominalizarea compartimentului de "Asistenl6 Sociali" c€ fiind compartimentul de resort care

trebuie s; analizeze 9i sE intocmeascl raportul de specialitate, stabilind ca dat; de depunere a

raportului ziua de 5 ianuarie 2022, ora 14,00,

Comisia de specialitate din cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani, jud4ul Neamt

clreia ii va fi inaintat acest proiect de hot5rare in vederea dezbaterii 9i intocmirii avizului

consultativ este "Comisia de Activit5ti Economico - Financiare"

propus consiliului local spre adoptare se justiflcS din urmAtoarele

f,""^'D
COMUIiA

TIBUCALI

Cu stimE,
Primar, 

^,T"utur/

trlJab'



ROi{AT{IA
Judetul Neam!
Primida comunei Ibucani
compartiment'Asistenti Sodali'
Nr, 91din 5 ianuarie 2022
Tel,lfa* 02331293402
E-mall: gbgead@rlc:adlE Ia

RAPORT
cu privtre ta Proiearl de hodrete privind aProbara eliciddl fondudlor ne(asare

pen?u incdlzlrea locuinlai cu @mbustibili solizl a hnaficirrllor dln @muna

!1BUCANI, t:ude4tl NEAITT penEu Pedada seonului r2@, de@mbrie tu27 - nE de
2022. inregistrat sub Nr. 7 din 4 lanuarie 2022

AI{BROSE ALINA IONELA, consilier in cadrul Compartimentului de "Asistentt SocialE"

din cadrul aparatului de specialatate al primarului comunei Tibucani, judelul Neam!;

vEzend Proiectul de hoErare privind aprobarea solicitirii fondurilor necesare pentru

inc5lzirea locuinlei cu combustibili solizi a beneficiarilor din comuna TIBUCANI, judqul NEAMI
pentru perioada sezonului rece, decembrie 2021 - fiattie 2022, inregistrat sub Nr, 1 din 4

ianuarie 2022, iniliat de Domnul pimar, RLBU fOAIl, proiect de hourere insotit $i de Referatul

de aprobare al acestlia, intocmit de Domnul ptnna-, RUSU IOA giinregistrat sub Nr. 49 din 4

ianuarie 2022, din care, citem:
"Proiectul se justificE din urmEtoarele considerente:

in luna decembrie 2021, un numer de 6 de cetiteni din comuna noastri, au depus cereri

prin care au solicitat acordare de ajutor pentru lndlzirea locuin!ei;

L,rmare a acestor cereri a fost emisi Dispozilia Primarului comunei libucani Nr. 276 din

21.12.2021 privind acordarea ajutorului pentru incllzirea locuintei cu combustibili solizi 9ilsau
p€kolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi 9i/sau petrolieri 9i a suplimenttllui pentru

energie electrici, prin care a fo6t aprobat alutorul lunar pentru incelzirea locuiniei cu combustibili

solizi si/sau petrolieri, pe perioada sezonului rece, decembrie 2021 _ martie 2022, pentru un

num5r de 6 de beneficiari;
Din anexele la susnumita dispozilie rezultl ci suma necesari p€ntru plata celor 6 de

cet;teni ai comunei 9i care au depus cereri prin care au solicitat acordare de ajutor pentru

incSlzirea locuintei este de 8.028 lei;

Suportul acestui proiect de ho6rare rezidi din Adresa de la AIIPIS Neamt din 24

noiembrie 2021, prin care se solacita c., p6n5 la data de 17.12.2021, consiliile loclle trebuie s;
adopte o Hot;rere avand ca obiect "solicitarea fondurilor necesare" pentru incllzirea locuintei cu

combustibili solizi, rezulE cE este imperios necesar ca autoriEiile deliberative, respectiv, consiliile

locale, trebuie sE se conformeze acestei adrese, astfel inc6t transferal fondurilor de la AIIPIS

citre UAT 9i plata acestora s5 poati fi efectuatt pentru inc: 6 beneflciari care, in cursul lunii

decembrie 2021, au solicitat spruin [...] ";
Analiz6nd temeinicia motivelor care stau la baza propunerii, constatam cE solicitarea

Domnului Primar Rusu Ioan este legalS giindreptEti6, actualS 9i oportun5, intemeindu-se pe:
- prevederile Leqii nr. 226/ 2021 privind stabilirea mSsurilor de protec-tie socialS pentru

consumatorul vulnerabil de energie;
- prevederile H.G. Nr. 1073/2021 pentru aprobarea XgMglgllneulg!9qile de aplicare a

prevederilor Legii nr. 22612021 privind stabilirea misurilor de proteqie sociaE pentru

consumatorul vulnerabil de energie;

Consilier,

AMBROSE ALINA IONELA 'O^D
Cotlltll'lA

llElJcatll


