
R,OMANIA
,UDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

PROIECT DE HOTiRARE

privind aprobarea elicitdrii fondurilor necesare Fntru incllzirea locuinhi cu
@mbustibili solizi a beneftciarilor din comuna /IBUCANI, judetut I$EA T

pentru Fioada szonului rc@, ianuaie - martie 2024 inreginrat sub n 22
din 9 mafiie 2022

Ioan Rusu. primarul comunei Tibucani. judelul Neamt;

Examinand:
- Adresa de la AJIPIS Neam! din 24 nolembrie 2021, prin care soliciG ca, panS la

data de 17.12.2021, consiliile locale $ adopte o Hot5rare avand ca obiect "solicitarea
fondurilor necesare" pentru incilzirea locuintei cu combustibili solizi, astfel incat
transferul fondurilor de la AJIPIS cdtre UAT ti plata acestora se se facd in intervalul 17 -
20.12.2021 9i, avend in vedere faptul c5, in cursul lunii decembrie 2021, au solicitat
sprijin incE 6 beneficiari;

- Dispozitia Primarului comunei Tibucani Nr. 25 din 26.0L.2022 privind acordarea
ajutorului pentru incElzirea locuinlei cu combustibili solizi 9ilsau petrolieri, a
suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului pentru energie
electric5, prin care a fost aprobat ajutorul lunar pentru inc5lzirea locujnlei cu
combustibili solizi 9ilsau petrolieri, pe toatd perioada sezonului rece, ianuarie 2021 -
matli,e 2022, pentru un num;r de 24 beneficiari;

- Dispozilia Primarului comunei Tibucani Nr. 48 din 28.02,2022 privind acordarea
ajutorului pentru inc5lzirea locuinlei cu combustibili solizi 9ilsau petrolieri, a
suplimentului pentru combustibili solizi 9ilsau petrolieri 9i a suplimentului pentru energie
electricE, prin care a fost aprobat ajutorul lunar pentru inc5lzirea locuintei cu
combustibili solizi 9i/sau petrolieri, pe toaG perioada sezonului rece, februarie - martie
2022, penttu un numEr de 5 beneficiari;

Avend in vedere :

- prevederile Legli fi. 226/ 2021 privind stabilirea mbsurilor de protectie socialE
pentru consumatorul vulnerabtl de energie;

- prevederile H.G. Nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodoloqice de
aplicare a prevederilot Legij fi,22612021privind stabilirea mEsurilor de protectie socjalE
pentru consumatorul vulnerabil de energie;

in temeiul dispozitiilor art. 139 alin. (3), lit a), art. 129, atin. (2) tit. b), atin. (4)
lit. a) din Ordonanla de Urgenlt a cuvernului RomAniei Nr. 5712019 privind Codul
Administrativ, cu modificerile 9i complet5rile ulterioare,



HoriRi$rE:
Art. 1. (1) Se aprobi solicitarea fondurilor necesare pentru inc.ilzirea locuintei

cu combustibili solizi a beneficiarilor din mmuna TIBUCANI, judetul NEAMT, pentru
perioada sezonului rece, ianuarie - fubruarie 2022, precum 9i pentru suplimentul lunar
de combustibili solizi/lichizi, dup; cum urmeaz5 in cuantum total de 26.748 lei.

(2) Suma solicita$ 9i prevEzutd la alin. (1) vizeazE, un numdr 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, Compartimentul financiar contabilitate 9i Compartimentul
Asisten!5 Sociald, vor urmiri ducerea la indeplinire a prezentei hotirari.

Art. 3. - Secretarul general al comunei va inainta gi comunica prezenta hot;rare
autoritililor ti persoanelor interesate 9i-o va aduce la cunogtinld publicE prin afigaj la
sediu institutiei.
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RoMAritA
JudeFl eamt
PrlmSria comunei Tlbuc.ni

PRIt,IAR
r. 1783 dln 9 m.rtlo 2022

REFERAT
de aprobrc d Prule.frrlul de tptlrArc ptutnd rprobt@ €ofiddr fgndurttor n@ra

Nnbtt indlzlr@ loculnlet a, @mbusdbttt @ll2t , bncfldrrllor dtn @mun
rTBUCA|{I, Judefut EAMI pentru pedoada *zonulul rcc,, tanuarte _ matda 2Oz

inregtrtatslb n 22 din 9 nattia 2022

IOAN RUSU, primarul comunei Tibucani, judqut Neamg ?n caljtate de injtiator al acestui
proiect de hotirere;

Proiectul de hottrrare propus consiliului local spre adoptare se justific! din urmitoarele
considerente:

in lunile ianuarie-febru a(ie 2O22t t)n num;r de 29 de cet6leni din comuna noastre, au
depus cereri prin care au solicitat acordare de ajutor pentru incilzirea locujnlei;

Urmare a acestor cererl au fost emise Dispozitia primarului comuneiTibucani Nr. 25 din
26.01.2022 privind acordarea ajutorului pentru inciEirea locuintei cu combustibili solizi 9i/saupetrolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi 9i/sau petrolieri 9i a suplimentului pentru
en€rgie electric5, prtn care a fo6t aprobat ajutorul lunar pentru inc zirea locuintei cu combustibili
solizi 9i/sau petrolieri, pe toatil perioada sezonulut rece, ianuarie 2021 - martie 2022, pentru un
num;r de 24 beneficiari 9t Dispozttia primarului comunei Tibucani Nr. 48 din 28,02.i022 privtnd
acordarea ajutorului pentru inc5lzirea locuintei cu combustibili solizi 9i/sau pekolieri, a
suplimentului pentru combustibili solizi 9ilsau petrolieri si a suplimentului pentru enercie electricl,
prin care a fost aprobat ajutorul lunar f,entru incllzirea locuintei cu combustibili ;lizi ,a/saupetrolieri, pe toatd perioada s€zonului rece, februarie - martie 2022, pentru un num6r de 5
beneficiari;

Dln anexele la susnumitele dispozttie rezulti ci suma
cet5leni ai comunei Si care au depus ceren prin care au
incllzirea locuintei este de 26.748 lei;

necesard pentru plata celor 29 de
solicatat acordare de ajutor pentru

Suportul acestui proied de hoterare rezid5 din Adresa de la AJIPIS Neamt din 24
noiembne 2021, p.n care s€ solicita ca, p6n; ta data de 17.12.2021, consillrle locale trebuie se
adopte o HoErare avAnd c! obiect ..solicitarea 

fonc,urilor necesare,, pentru incilzirea locuiniei cu
combustibili soliza. rezult5 cE este imperios necesar ca autorititile deliberative, respectiv, consiliile
locale, trebuie str s€ conformeze ac€stei adrese, asffel inc6t kansferal fondur ;r de la AJtpIs
citrc UAT 5i plata acestora si poat5 fi efectuatl pentru inc5 29 beneficrari care, in cursul lun or
ianuarie - februarie 2022, au solicitat spruin;

Analizand toate considerentele susmentionate 5i avand in vedere argumentele de fapt 9ide dref,t prezentate, credem cE acest proiect de hotirare este iustificat, ;otiv penhu care, in
temeiul prevederitor art. 136 alin. (3) - (4) din Ordonanta de trrgent; a Guvernul;i Romaniei Nr.
5712019 privind Codul Administrativ, am pro@dat, impreund cu secretarul general al comunei ta
nominalizarea compartimenfului de "Asistenti Sociali,, ca fiind compartimentul de resort care
trebuie sE analizeze 9i s: intocmeasci raportul de specialitate, stabilind ca date de depunere a
raportului ziua de 9 martle 2022, ora l4,OO.

Comisia de specialitate din cadrul Consiliul Local al comunei fibucani, judetul Neam!
dreia ii va fi inaintat acest proiect de hodrere in vederea dezbaterii 9i intocmirii avizutui
consultativ este "Comisia de Acuvite! Economico - Financiare,,.

Primar,

IoaloRusu 0
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ROMA IA
Judetul Neamt
Primiria comunei Tibucani
Compartiment'AslstenlS Soclali"
Nr. 1784 din 9 martl6 2022

RAPORT
cu ptlvirc la Proletul de hotirarc p vlnd aprobarca solicidrii fgndurilor oecesare

penfuu incilzlrea locuintei cu cornbustibili solizi a lEneficiarilor din comuna
nBUCA I, judetul EAW penbu perioada sezonului ree, ianuarie - martie 2O2Z

inreglstnt suh t 22 dtD 9 mattie 2022

AMBROSE IONELA - ALINA, consilier in cadrul Compartimentutui de "tuistent6 Social5,,
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tibucani, judetul Neam!;

V;zend Proiectul de hot6rare privind aprobarea solicitarji fondurilor necesare pentru
indlzirea locuintei cu combustibili sotizi a beneficiarilor din comuna TIBUCANI, judeiul NEA|4T,
pentru perioada sezonului rece, ianuarie - martie 2022, inregistrat sub Nt. 22 din g matiie 2022,
initiat de Domnul ptimat, Rltsat IOAIV, proiect de hotErere insolit sj de Referatul de aprobare al
acestuia, intocmit de Domnul primar, Rltsa, IOAN si inrcgisttat sub Nr. 1784 din 9 martie 2022,
din care, cit5m:

^ 
"Proiectul se justifici din urm;toarele considerente:

In lunile ianuarie-februarie 2022, un num6r de 29 de ceHteni din comuna noastri, au
depus cereri prin care au solicitat acordare de ajutor pentru inc;lzirea locu nlei;

Urmare a acestor cereri au fost emise D spo2ltia primaru ui comunei Tibucani Nr. 25 din
26.07.2022 $ vind acordarea ajutorului pentru incdlzrea locuintei cu combLrstibii soiiz 9tlsau
petrolieri, a suplimentukti pentr! combustb soliz 9/sau petroleri 9i a suplimentulul pentru
energie electric;, prin care a fost aprobat ajutorul runar p€ntru incelzirea rocuintei cu combustibirr
solizi si/sau petrolieri, pe toatS perioada sezonutui rece, ianuarie 2021 - ma^i;2022, pentru un
num5r de 24 beneficiari si Dispozilia primarului comunei Tibucani Nr.48 din 28.02.2022 ptivind
acordarea ajutorului pentru incSlzirea locuinlei cu combustibili solizi 9i/sau petrolieri, a
suplimentuiui pentru combustibiri sorizi si/sau petrorieri si a suprimentului pentru energie erectricE,
prin care a fost aprobat ajutorul lunar pentru incelzirea locuiniei cu combustibiJi solizi Si/saupetrolieri, pe toat; perioada sezonului rece, februare - martie 2022, pentru un num6r de s
beneficiari;

Din anexele la susnumitele dispozilie rezultE cE suma necesari pentru
cet6ieni ai comunei 9i care au depus cere.i prin Gtre au solicitat acordare
inc;lzirea locuinlel este d e 26.748 lei;

plata celor 29 de
de ajutor pentru

Suportul acestui proiect de hotirare rezide din Adresa de la NIptS Neam! din 24
noiembrie 2021, prin care se solicita ca, pani la data de 17.12,2021, consjliile locale trebuie sE
adopte o Hotlr6re avand ca obiect ..solacitarea fondurilor necesare,, pentru incElzirea locuinlei cu
combustibilisolizi, rezultr cE este imperios necesar ca autorit5tire deriberative, respectiv, consiriire
locale, trebuie $ se conformeze acestei adrese, astfel incit transferal fondurilor de la AIIPIS
c5tre UAT 9i ptata acestora si poati fi efectuat5 pentru inc6 29 beneflctari care, in cursul tunilor
ianuarie - februarie 2022, au solicttat sprijin [...]..;

Analizend temeinicia motivelor carc stau la baza prcpunerii, con$atem ci solicitarea
Domnului Primar Rusu Ioan este legalS tiindreptalitl, actuali ,ioportJntr, intemeindu_se pet

- prevederile L€{,l nr.2261 2021 privind stabilirea mSsuritor de proteqje sociala pentru
consumatorul vulnerabil de energie;

- prevedefile H,G, Nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelormetodolooice de aplicare a
prevederilor Leoai nr. 22612021 privind stabilirea m5surilor de prote4ie sociaE penbu
consumatorul vulnerabll de energie;

Consllier,

AMBROSE IOTIELA - ALINA


