
ROMANIA
]UDETUL NEAMT

COT{SILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

PROIECT DE HOTiRARE

privind aprobarea solicitirii fondurilot necesare pentru incdlzirea locuinlei cu

combustibiti solizi a beneficiarilor din comuna TIAUCANI, iudelul EAIqT

pentru perioada sezonului rcce ' martie 202.2, inrcgittrat sub r' 33 din 6 mai
2022

Ioan Rusu, primarul comunei fibucani, iudelul Neamt;

Examinend:
- Adresa de la NIPIS Neam! din 24 noiembrie 2021, prin care solicite ca, pen5 la

dala de !7.!2.2021, consiliile locale s5 adopte o Hot6rere avand ca obiect "solicitarea

fondurilor necesare" pentru incllzirea locuintei cu combustibili solizi, astfel incat

transferul fondurilor de la NIPIS citre UAT 9i plata acestora se se fac5 in intervalul 17 -
20.f2.2021 si, avand in vedere faptul c5, ln cursul lunii decembrie 2021, au solicitat

sprijin inci 6 beneflciari;
- Dispozitia Primarului comuneiTibucani Nr, 63 din 2.303.2022 privind acordarea

ajutorului pentru incilzirea locuinlei cu combustibili solizi 9ilsau petrolieri, a

suplimentului pentru combustibili solizi gi/sau petrolieri si a suplimentului pentru energie

electricS, prin care a fost aprobat ajutorul lunar pentru incSlzirea locuintei cu

combustibili solizi 9i/sau petrolieri, pe toat5 perioada sezonului rece, ianuarie 2021 -
martie 2022, pentru un numir de 24 beneficiari;

- Dispozitia Primarului comunei llbucani Nr.48 din 28.02.2022 privind acordarea

ajutorului pentru inc5lzirea locuinlei cu combustibili solizi 9i/sau petrolieri, a

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

electrici, prin care a fost aprobat ajutorul lunar pentru incElzirea locuinlei cu

combustibili solizi 9i/sau petrolieri, pe toati perioada sezonului rece, februarie - martie

2022, pentru un numlr de 5 beneficiari;
- Dispozilia Primarului comuneiTibucani Nr. 63 din 22.03.2022 privind acordarea

ajutorului pentru inctlzirea locuintei cu combustibili solizi tilsau petrolieri, a

suplimentului pentru combustibili solizi 
'i/sau 

petrolieri 9i a suplimentului pentru energie

electric5, prin care a fost aprobat ajutorul lunar pentru incdlzirea locuinlei cu

combustibili solizi tllsau petrolieri, pe toatd perioada sezonului rece, martie 2022, pentsu

un numSr de 25 beneficiari;

Avend in vedere :

- prevederile Legti ot. 2261 2021 privind stabilirea misurilor de proteeie social5

pentru consumatorul vulnerabil de energie;
- prevederile H.G. Nr. 1073/2021 pentru aprobarea NgloClglIe@lglqqigg de

aplicare a prevederilor Leaii nt.2261202! privind stabilirea mSsurilor de proteqie socialS

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 Urgen$ a Guvernului Romeniei Nr. 5712019 privind Codul

Administrativ, cu modifrcirile 9i complet:rile ulterioare,

HOTiRAgTE:

Art. 1. (1) Se aprob5 solicitarea fondurilor necesare pentru incilzirea locuintei

cu combustibili solizi a beneficiarilor din comuna TIBUCANI, judetul NEAIYT, pentru

perioada sezonului rece, martie 2022, precum 9i pentru suplimentul lunar de combustibili

solizi/lichizi, dupS cum urmeazb in cuantum total de 2.504 lei.

(2) Suma solicitatl 9i prevlzuth la alin. (1) vizeazi, un numir de 2 beneficiari,

care au depus cereri in lunile ianuarie - februarie 2022, inclusiv pe beneficiarii

suplimentului, care au depus cereri in luna martie 2022.

Art.2, - Primarul, Compartimentul financiar contabilitate 9i Compartimentul

Asistenle socialS, vor urmtri ducerea la indeplinire a prezentei hoErari.

Art. 3. - secretarul general al comunei va inainta ti comunica prezenta hotirare

autoritSlilor 9i persoanelor interesate 9i-o va aduce la cunogtinl8 public5 prin afi9aj la

sediu instituliei.

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR

Jr, coca Ambrosd

Redactat i Pprocesat c anbmsd

tus- ,EDrNTi CONS- LOAL

INITIATOR,



ROMANIA
Judctul erm!
Pdmlria comunel Tibuc.ni
Comp.rdment'Aslstentl sodrl5"
]{r. 3533 dln 6 mal 2022

RAPORT
cu Nvit€ l, Prolectul de hodrer€ prlvlnd rFrobr@ to ddrli fondutllot nec€5'.rc

perrtru indlzh@ loculrrtel d, @mbusdbili efizl , tunalldarllor dln comuna
TAUCANI,ludetul EAl,lTpqrbu perlada sonului rsca - fiartle 2O2Z irrregbbat

sub n 33 din 6 mal m22

AMBROSE IO ELA - ALINA, consilier in cadrul Compartimentului de "Asistenli SocialS"

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jibucani, judetul Neaml;
VSzand Proiectul de hotirare privind aprobarca solicitirii fondurilor necesare pentru

incelzirea locuin[ei cu combustibili solizi a b€neficiarilor din comuna TIBUCANI, iudetul NEAMI
pentru perioada sezonului rece - martie 2022, inregistrat sub Nr, 33 din 6 mai 2022, initiat de
Domnui primar, RUSI, IOAfl, proieft de hoterare insolit Si de Referatul de aprobare al acestuia,
intocmit de Domnul prima\ RUSU ,OAtt si inregistrat sub Nr. 3532 din 6 mai 2022, din c.re,
citim:

'Proiectul se justific; din urm5toarele considerentei
Proiedul de hotSrare propus consiliului local spre adoptare se Justiflc5 din urmetoarele

considerente I

in luna martie 2022, un numEr de 2 de ce6teni din comuna noastrS, au depus cereri prin

care au solicitat acordare de ajutor p€ntru indlzirea locuintei;
lJrmare a acestor cereri au fost emis€ Dispozitia Primarului comuneiTibucani Nr. 63 din

22.03.2022 ptivind acordarea ajutorului pentru inc;lzirea locuintei cu combustibili solizi ti/sau
petrolieri, a suplimentului pentru combustiblli solizi 9i/sa! petrolieri ti a suplimentului pentru
energie electricS/ prin care a fost aprobat a.lutorul lunar pentru incdlzirea locuinteicu combustibili
solizi $i/sau petrolieri, pe toat5 perioada s€zonului rece, martie 2022, p€ntru un num5r de 2
beneficiari,

Din anexele la susnumitele dispozilie rezulti c; suma necesara pentru plata celor 2 de
ce6teni ai comunei ti care au depus cereri prin care au solicitat acordare de alutor pentru
inc:lzirea locuintei este de 2.504 lei;

Suportul acestul proiect de hoEr6re rezidS din Adresa de la NIPIS Neam! din 24
noiembrie 2021/ prin care se solicita ca, p6n6 la data de 17.12.2021, consiliile locale trebuie si
adopte o Hoterare avand ca obiecl "solicitarer fondurilor necesare" pentru inc6lzlrea locuntei cu
combustibili solizi, rezulg cE e6te imperios necesar ca autorigtile deliberdtive, respectjv, consiliile
locale, trebuie sE se conformeze acestei adrese, astfel incit transferal fondurllor de la NIPIS
c5tre UAT 9i plata acestora sE poati fi efe€tuaE pentru incA 29 beneficiari care, in cursul lunilor
ianuarie - februarie 2022, au solicitat sprijin;

t...t ";
Analizand temeinicia motiveloa care stau la baza propunerii, constaHm cA solicitarea

Domnului Primar Rusu Ioan este legalS giindreptetite, actualS si oportune, intemeindu-se pe:
- prevederile L€ii nr. 226/ 2021 prlvind stabilirea mesurilor de protectie socialE penhu

consumatorul v!lnerabil de energie;
- prevederile H.G. Nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelormetodolooice de aplicare a

prevederilor tegil nr. 22612021 privind stabilirea misurilor de protectie sociall pentru
consumatorul vulnerabil de energie;

Consilier,

AMBROSE IONELA. ALINA



ROMANIA
ludetul Neamt
Primdria comunei fibucani

PRIMAR
Nr.3532 din 6 mai 2022

REFERAT
de aprobare a Proiectului de hotdrere ptivind aprobarea soticitdrii fonduritor
necesare pentru incdlzirea locuintei cu combustibili solizi a beneficiarilor din
conuna TIBUANI, judetul IVEAMT pentru perioada *zonului re@ - martie

2O2Z inregistrat sub Nr, 33 din 6 mai 2022

IOAN RUSU, primarul comunei
acestui proiect de hoterare;

Proiectul de hot6r6re propus
urmtrtoarele considerente:

Tlbucani, iudetul Neamt in calitate de iniliator at

consiliului local spre adoptare se justificl din

in luna martie 2022, un numtr de 2 de cetSleni din comuna noastri, au depus
cereri prin care au solicitat acordare de ajutor pentru incilzirea locuintei;

Urmare a acestor cereri au fost emise Dispozitia primarului comuneiTibucani Nr.
63 din 22.03.2022 ptivind acordarea ajutorului pentru indtzirea locuintei cu combustibili
solizi si/sau petrolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi gilsau petrolieri 9i a
suplimentului pentru energie electrici, prin care a fost aprobat ajutorul lunar pentru
incilzirea locuinfei cu combustibili solizi 9i/sau petrolieri, pe toatE perioada sezonului
rece, martie 2022, pentru un numlr de 2 beneficiari;

Din anexele la susnumitele dispozitie rezult5 cE suma necesari pentru plata celor 2
de cetEteni ai comunei gi care au depus cereri prin care au solicitat acordare de ajutor
pentru incSlzirea locuinlei este de 2.504 lei;

Suportul acestui proiect de hot6rare rezidt din Adresa de la AIIPIS Neam! din 24
noiembrie 2021, prin care se solicita cr, pant b data de L7,!2.2021, consiliile locale
trebuie sE adopte o HotErare avand ca obiect ',solicitarea fondurilor necesare,, pentru
incilzirea locuinlei cu combustibili solizi, rezultt cI este imperios necesar ca autorit5tile
deliberative, respectiv, consiliile locale, trebuie si se conformeze acestei adrese, astfel
incat transferal fondurilor de la NIPIS cStre UAT si plata acestora s5 poat} fi efectuata
pentru inc5 29 beneficiari care, in cursut lunilor ianuarie - februarie 2022, au solicitat
sprijin;

Analizand toate considerentele susmentionate 9i avend in vedere argumentele de
fapt 9i de drept prezentate, credem cE acest proiect de hotlrare este justificat, motiv
pentru care, in temeiul prevederilor art, 136 alin. (3) - (a) din Ordonanta de urgentB a
Guvernului Romaniei Nr. 522019 privind Codul Administrativ, am procedat, impreuni cu
secretarul general al comunei la nomiflalizarea compartimentului de "Asistenlt Socialb,,
ca fiind compaftimentul de resort care trebuie sE analizeze gi sb intocmeasci raportul de
specialitate, stabilind ca dati de depunere a raportului ziua de 6 mai 2022, oG L4,OO.

Comisia de specialitate din cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani, judqul
Neam! cireia ii va fiinaintat acest proiect de hot5rare in vederea dezbaterii si intocmirii
avizului consultativ este "Comisia de Activitlti Economico - Financiare,..

Cu stim5,
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

PRI}TARUL CO}IUNEI TIBUCANI

DISPOZITIE
Nr. 63 din 22,03,2022

Privind acordarea ajutorului pentru inctrlzirea locuintei cu codbustibili solizi li/sau
petrolieri, a supliEentului pentru combustibili solizi qi/sau petrolieri si a suplimedtului

pentru energie electric,

Primarul comunei Tibucani, judelul Neamt;
Analizand Cererile $i declaraliile pe propria rtrspundere pentru acordarea unor drepturi de

asistenli sociah, insolite de documentele doveditoare depuse la dosar de cer€ un numer de 2
beneficiarii

Avand in vedere prevederile:
- lagii n,22612021 privind stabilirea mEsurilor de proteclie sociall pentru consumatorul

vulnerabil de energie ,
- Hot?irarea Guvemuhl $.107312021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a prevederilor L€gii nr.22612021 ptivind st^bilirea mtrsurilor de proteclie sociaE pentru
consumatorul vulnerabil de energie,

in conformitate cu prevederile art. 155alin.(l)lit."a"si"d",alin.(2)lit."a",alin.(5)lit."a"9i
art. 196 alin. (l) lit. 'b" - din O.U.c 5712019 - privind Codul administrativ, cu modificirile gi
completerile ulterioare;

DISPUN:

Art.1. Se aprobe acordarea ajutorului lunar pentru incAlzirea locuinrei cu combustibili solizi

$i/sau peftolieri, pentru ultima luna a sezonului rece respectiv, mrrtie 2022, unui numar de 2
beneficiari cuprinli in situatia centmlizatoare, conform anexei I la prezenta dispozilie.

Art.2. Se aprobe acordarea suplimenlelor lunare pentru combustibili solizi gi/sau petrolieri si a
suplimentului pentru energie electricd in sumA fixd, pe tot parcursul anului, pentru to(i b€neficiadi
cuprin$iin anexele 2 si 3, respectiv:

- 20 lei/lund pentru consumul de combustibili solizi
martie 2022 - noiembrie 2022.

- 30 lei/luna pentru consumul de energie electrica,

9i/sau p€folieri, pentru perioada:

pentru perioada: mafiie 2022 -
roiembrie 2022

Art.3. Plata sumelor cuvenite, reprezentdnd ajutorul de incdzire a locuinlei cu combustibili
solizi qi/sau petrolieri gi a suplimentului pentru consumul de combustibili solizi $i/sau petrolieri se va
face la caseria primariei, iar suplimentul pentru consumul de energie electricd se va face la fumizor.

Art.4. Titularii ajutoarelor pentru incAkire sunt obligali str comunice primarului orice
modificarc intervenitit in componenla familiei ti a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data la
care a intervenit modificarea.

Art.s. Prezenta dispozitie va fi adusi la indeplinire de Compartimentul de asistenfd socialtr si
comunicatd celor interesali prin grija secretarului general al comunei Tibucani,judetul Neaml.

Art.6. (1) Impotiva prezentei dispozilii se poate depune phngere prealabild la primarul
comunei Pistrtrveni, judefulNeamf, in termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Persoana nemullumita de rAspunsul primit la cererea prcalabila adresati primarului
comunei Pdstrdveni, judelul Neaml, poate ataca prezenta dispozitie la Tribunalul Neaml, in condiliile
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificirile ti completerile ulterioare.

Art.7. Secretarul general al comunei va comunica prezenta, persoanelor Si instituliilor
interesate.

PRIMAR,
IOAITI RUSU

R.da.1at ti pwsat l,4.ldbw
2t.03.2022

AVIZAT Pf NTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL.
JR. COCA AMBROSA=:e;:a .r{;j


