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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

HOTiRARE
privind aprobarea solicidrii fonduilor necesre pentru indlzirea locuin@i cu

combustibili solizi a bneficiarilor din comuna TIBUCAIVL judetul tfEAMf ,
pentru toatd perioada sezonului re(f,7 noiembrie 2O2t - maftie 2022

CONSIUUL LOCAL al comunei TIBUCANI, judetut NEAMT, intrunit in
Sedinta de indati din data 10 decembrie 2021;

Examinend Proiectul de hot5rere privind aprobarea solicit5rii fondurilor necesare
pentru incblzirea locuintei cu combustibili sollzi a beneficiarilor din comuna TIBUCANI,
judetul NEAlvlT , pentru toati perioada sezonului recef noiembrie 2O2l - maftie 2022,
inregistrat sub Nr. 83 din 2 decembrie 2021, intocmit de Domnul primar, Ioan RUSU,
precum 9i Referatul de aprobare a acestui proiect de hottrare, intocmit de Domnul
primar/ Ioan RUSU siinregistrat sub Nr. 8176 din 2 decembrie 2021, din care citim:

" Proiectul se justific5 din urm5toarele considerente:
in perioada octombrie - 22 noiembrie 2021, un numlr de 69 de cet5leni din

comuna noastri, au depus cereri prin care au solicitat acordare de ajutor pentru
incdlzirea locuinlei;

Urmare a acestor cereri a fost emis5 Dispozitia primarului comunei Tibucani Nr,
263 din22.11,202! privind acordarea ajutorului pentru incllzirea locuintei cu combustibili
solizi 9ilsau petrolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi 9ilsau petrolieri 9i a
suplimentului pentru energie electricS, prin care a fost aprobat ajutorul lunar pentru
incilzirea locuintei cu combustibili solizi 9ilsau petrolieri, pe toatE perioada sezonului
rece, noiembrie 2021 - martie 2022, pentru un numir de 69 de beneficiari;

Din anexele la susnumita dispozitie rezult5 ci suma necesar; pentru plata celor 69
de cetiteni ai comunei si care au depus cereri prin care au solicitat acordare de ajutor
pentru inc5lzirea locuinlei este de 100.740 lei;

Din Adresa de la AJIPIS Neamt din 24 noiembrie 2021, prin care soliciti ca, pend
la data de 17,12,2021, consiliile locale trebuie sE adopte o Ho$rere avand ca obiect
"solicitarea fondurilor necesare" pentru incSlzirea locuintei cu combustibili solizi, rezult6
cd este imperios necesar ca autorititile deliberative, respectiv, consiliile locale, trebuie
st se conformeze acestei adrese, astfel inc6t transferal fondurilor de la AIIPIS citre UAT
5i plata acestora sE se faci in intervalul fj - 20.12.2021 L...1,,1

Examinand si Raportul Compartimentului ,'Asistenl5 sociall,,cu privire la acest
proied de hot5rare, intocmit de Doamna AMBROSE IONELA-ALI A, consilier in
cadrui acestui compartiment silnregistrat sub Nr. 8199 din 2 decembrie 2021;

Vez6nd Avizul consultativ al ,,Comisiei De Activittti Economico-Financiare,, din
cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul Neam! cu privire la acest proiect de
hottrere, inregistrat sub Nr. 5173/198 din OA.1Z.2O2L.,

Avend in vedere :

- prevederile Legii fi, 226/ 2021 privind stabilirea mdsurilor de protectie sociald
pentru consumatorul vulnerabil de energie;
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- prevederile H.c. Nr, 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodolooice de
apllcare a prevederilor Leaii ff.22612O2l privind stabilirea mEsurilor de prote4ie sociali
pentru consumatorul vulnerabit de energie;

in temeLrl dispozitiitor art. 139alin. (3), lita), art. t2g, atin. (2)lit. b), atin. (4)
lit. a) din OrConanta de Urgent5 a Guvernului Romaniei Nr. SZlZdiS privina Coaut
Administrativ, I u modificSrile 9i complet;rile ulterioare,

HOTARAgTE:

Art. 1. (1) Se aprobt solicitarea fondurilor necesare pentru incblzirea locuintei
cu combustibil solizi a beneficiarilor din comuna TIBUCANI, judelul NEAI4T , pentru
toatE perioade sezonului rece, noiembrie 2021 _ martje 2022, in cuantum a'e'fOO.ZCO
lei'l

(2) sun a solicitat5 9i prevtzutt la alin. (1) vizeazE, pani in prezent, un numer de
69 de benefici. .i.

Art, 2, - primarul 9i Compartimentul financiar contabilitate, Impozite Si Taxe
Locale vor urm lri ducerea la indeplinire a prezentei hottrari.

Art. 3 - Secretarul comunei va inainta si comunica prezenta hotirare
autorititilor si .)ersoanelor interesate 9i-o va aduce la cunogtinl5 publicE prin afi9aj la
sediu institutie

PRE9EOINTE DE gEDINTA CONTRASEMENEAZiI
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

]URIST
AMBROSi COCA

V

Nr.82
Adoptat5 in sedinla de indati din dataio &Fmbrie 2021
Cu un num6r d( 13 voturi pentru, nici 1 vot impotriv5 ;inici 1 ablinere din totalul de 13 consilierjin functre
Red. ti pr@. C An osi

Das- SEDlNra COtt. Local

CONSILIT R
COBUZ



PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTAfuERII CONSILIULUI LOCAL
NR.82/20211

Nr. Semnltura persoanei

crr. Uperalunr eteduate Data ZZ/LL/AN responsabile s6
efectueze procedura

0123
1 Adoptarea hotSrariir) s-a ftcut cu t}ll2l2l2t I 2 ,

majoritate p simpt! p absotutS p f1caliicat5z /
2 Comunicarea c;tre primarr) !O/121202f ,-l

3 Comunicarea cdtre prefectutjudelului3) t}ll2l212t I
4 Aducerea la cunottinla pubtic6")-') r1ttzlz12t -t
5 Comunicarea, numai in cazul celei cu t)n2l2)21

caracter inoividJa')'') e1

6 Hot;r6rea devine obl.gatorieo) sau 1011212021
produce efecte luridice-), dup5 caz ._,

Extrase din Ordonanta de uroentS a Guvernului nr. 5712019 privind Codul ldministrativ,
cu modiflcSrile 5i complet5rile ulterioare:
l) Art. 139 alin, (1): "ln exercitarea atributiilor ce il revin, consiliul local adopt5 hotSrari,
cu majoritate absolu$ sau simplS, dupE caz.
(2) Pfln exceplre de a preveoerile altn, (l), hotEr6rire pnvind dobandrrea sau
instr;rnarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adoptb de consiliul
local cu majoritatea calificati deRnitd la art. 5lit. dd), de douS treimi din num;rul
consilieriJor locali in fundie,"
2) Art, 197 alln, (2)l "Hottrerile consiliului local se comunictr primarului.,,
3) Art, 197 alin, (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunicE hot5rerile
consiliului local al comunei prefectuluiin cel mult 10 zile lucr5toare de la data adoptlrii ,

4) Art. 197 alin. (4): "HotSrerile . . . se aduc la cunoStinla public5 5i se comunic;, in
condiliile legii, prin grija secretarului general al comunei.,,
5) Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hot5rarilor, , . cu caracter individual cdtre
persoanele cirora li se adreseaz5 se face in cel mult 5 zile de la data comunic5rii oflciale
cdtre prefect."
6) Art, 198 alin. (1): "Hot5rarile . . , cu caracter normativ devin obligatorii de la data
aducerii lor la cunostintS public5."
7) Art. 199 alin. (2): "Hot5rarile . . . cu caracter individual produc efecte juridice de la
data comunicErii c5tre persoanele c5rora li se adreseazt.,,
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

PROIECT DE HOTARARE

privind aprcbarca eticitdrii fondurilor necesare Fntru incdlzirea l&uinfei cu

comb;stibili solki a benefrciarilor din comuna lrBuCANI, iucletul IIEAMT '
pentru toatl perioada sezonului ree, noiembrie 2027 - maftie 2O2Z

inregistrat sub Nr, E3 din 2 decembrie 2021

Ioan Rusu, primarul comunei Tibucani, iudelul Neam!;

Examinand:
- Adresa de la AIIPIS Neaml din 24 noiembrie 2021, prin care solicitt ca' pan5 la

dala de 17.12.2021, consiliile locale sA adopte o HotIrare avand ca obiect "solicitarea

fondurilor necesare" pentru incdlzirea locuinlei cu combustibili solizi, astfel incet

transferal fondurilor de la AllPIs c5tre UAT 9i plata acestora st se fac6 in intervalul 17 -
20.t2.202\l

- Dispozitia Primarului comunei Tibucani Nr' 263 din 22 11 2021 privind

acordarea ajutorului pentru inc5lzirea locuinlei cu combustibili solizi gi/sau petrolieri' a

suplimentul;i pentru combustibili solizi 9i/sau petrolieri 5i a suplimentului pentru energie

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

combustibili solizi 9ilsau petrolieri, pe toat5 perioada sezonului rece, noiembrie 2021 -
martie 2022, pentru un numdr de 69 de beneficiari;

Avand in vedere :

- prevederile Legii nr,2261 2021 privind

pentru consumatorul vulnerab;l de energie;

- prevederile H,G. Nr, 1073/2021 pentru

aplicare a prevederilor Leaii nr. 22612021 privind

pentru consumatorul vulnerabil de energie;

stabilirea mSsurilor de protectie socialS

aprobarea Normelor metodolooice de

stabilirea mlsurilor de proteclie socialt

fondurilor necesare pentru inc;lzirea locuintei

comuna TIBUCANI, judelul NEAMJ, pentru

2021 - martie 2022, in cuantum de 100.740

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

lit, a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului Romaniei Nr' 5712019 privind Codul

Administrativ. cu modificErile 9i completdrile ulterioare,

HOTiRAgTE:

Art. 1, (1) Se aprob5 solicitarea

cu combustibili solizi a beneficiarilor din

toat6 perioada sezonului rece, noiembrie

lei'i

(2) Suma solicitatd ti prev;zuti la alin. (1) vizeazE, panS in prezent, un num'5r de

69 de benenciari.
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Art.2. - Primarul 9i Compartimentul financiar contabilitate, lmpozite
Locale vor urm5ri ducerea la indeplinire a prezentei hot5rari.

Art. 3. - Secretarul comunei va inainta 9i comunica prezenta

autoritEtilor 9i persoanelor interesate si-o va aduce la cunogtint5 publicd prin

sediu institullei.

INITIATO& Avizat pentru legalitate,
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Nr. 8176 din 2 decembrie 2021
rel.lfaxt 02331293402
E-mailr tibucani@nt.e-adm.ro

REFERAT
de aprcbarc a Proiectului de hotd,6re privind aprobarea solicitdii fondurilor
necesarc pentru incdlzirea locuinlei cu combustibili solizi a beneficiarilor din

comuna TIBUCANI/ judeful NEAMT, pentru toatd perioda sezonului rece,
noiembrie 2027 - maftie 2O2Z inregistrat sub Nr. 83 din 2 decembrie 2027

IOAN RUSU, primarul comunei Tibucani, judetul Neaml, in calitate de iniliator al

acestui proiect de hot5rare;
Proiectul de hot5rare propus consiliului local spre adoptare este fundamentat pe

prevederile:
- Legii nr, 2261 2021 privind stabilirea mlsurilor de proteqie socialt pentru

consumatorul vulnerabil de energie;
- H.G. Nr. 1073/2021 pentru aprobarea NgltrelQl-Incbdqlggile de aplicare a

prevederilor teqil-!I-226129e1 privind stabilirea mSsurilor de proteclie socialS pentru

consurnatorul vulnerabil de energie.

^ 
Proiectul se justiflc; din urm5toarele considerente:

In perioada octombrie - 22 noiembrie 2021, un numlr de 69 de cetSleni din

comuna noastrS, au depus cereri prin care au solicitat acordare de ajutor pentru

lncilzirea locuinlei;
Urmare a acestor cereri a fost emisE Dispozitia Primarului comunei Tibucani Nr,

263 din22,11,202f privind acordarea ajutorului pentru inc;lzirea locuinlei cu combustibili

solizi 9ilsau petrolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi 9ilsau petrolieri ti a

suplimentului pentru energie eledric;, prin care a fost aprobat ajutorul lunar pentru

inctlzirea locuinlei cu combustibili solizi 9ilsau petrolieri, pe toatb perioada sezonului

rece, noiembrie 2021 - maftie 2022, pentru un numdr de 69 de beneficiari;
Din anexele la susnumita dispozitie rezulti cE suma necesara pentru plata celor 69

de cettteni ai comunei 9i care au depus cereri prin care au solicitat acordare de ajutor
pentru inc5lzirea locuinlei este de 100.740 lei;

Din Adresa de la AJIPIS Neam! din 24 noiembrie 2021, prin care solicitE ca, penS

la data de 17.12,2021, consiliile locale trebuie si adopte o Hot6rere avend ca obiect
"solicitarea fondurilor necesare" pentru incElzirea locuinlei cu combustibili solizi, rezult;
cE este imperios necesar ca autorit6tile deliberative, respectiv, consiliile locale, trebuie

sE se conformeze acestei adrese, astfel incat transferal fondurilor de la AJIPIS c5tre UAT

9i plata acestora st se fac; in intervalul 17 - 20,12,2021;

PBrrlm
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Analizend toate considerentele susmentionate 9i avand in vedere argumentele de

fapt ti de drept prezentate, credem ci acest proiect de hot5rare este justificat, motiv

pentru care, in temeiul prevederilor art. 136 alin. (3) - (4) din Ordonanla de UrgentS a

Guvernului Romaniei Nr. 5712019 privind Codul Administrativ, am procedat, impreunb cu

secretarul general al comunei la nominalizarea compartimentului de "Asistenti SocialS"

ca flind compartimentul de resort care trebuie sE analizeze 9i sI intocmeascl raportul de

specialitate, stabilind ca datl de depunere a raportului ziua de 2 decembrie 2021, ora

14,00.

Comisia de specialitate din cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul

Neam! c5reia ii va fl inaintat acest proiect de hotirare in vederea dezbaterii si intocmirii

avizului consultativ este "Comisia de ActivitEti Economico - Financiare".

LU S[ma,
Primar,

Ioan RUSU
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Com paltiment "Asistenli Sociali"
Nr. 8199 din 2 decembrie 2021
Tel,/fax:0233/293402
E-maili primaria tibucani@vahoo.com

RAPORT
cu privirc la Pruiectul de hotdrare pivind apobrca solicitlrii fonduilor

nqesarc pentru indlzirea leuinlei cu Lombustibili solizi a beneficiatilor din
comuna TISUC,A I, ju.lerul NEAMT, pentru toatd perisda sezonului rece,

noiembrie 2027 - maftie 2O2Z inrcgistrat sub n 83 din 2 decembrie 2027

AMBROSE ALINA IONELA, consilier in cadrul Compartimentului de "Asistenle
SocialE" din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tlbucani, judetul

Neam!;

VBzand Proiectul de hotlrare privind aprobarea solicit5rii fondurilor necesare
pentru inc5lzirea locuintei cu combustibili solizi a beneficiarilor din comuna TIBUCANI,
judelul NEAI4T, pentru toate perioada sezonului rece, noiembrie 2021 - martie 2022,

inregistrat sub Nr. 83 din 2 decembrie 2021, iniliat de Domnul ptimat, RIISU IOA ,
proiect de hotSrere insotit si de Referatul de aprobare al acestuia, intocmit de Domnul
primat, RUSU IOAN 9i inregistrat sub Nr, 8176 din 2 decembrie 2021, din care, citEm:

^ 
"Proiectul se justific5 din urmStoarele considerentei

In perioada octombfle - 22 noiembrie 2021, un numdr de 69 de cet5teni din
comuna noastrS, au depus cereri prin care au solicitat acordare de ajutor pentru

inc5lzirea locuintei;

Urmare a acestor cereri a fost emisi Dispozilia Primarului comunei Tibucani Nr.

263 dln22.11,2021privind acordarea ajutorului pentru incElzirea 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

incdlzirea locuinlei cu combustibili solizi 9i/sau petrolieri, pe toat5 perioada sezonului

rece, noiembrie 2021 - martie 2022, pentru un numtr de 69 de beneficiarii
Din anexele la susnumita dispozilie rezult5 c5 suma necesar; pentru plata celor 69

de cetSleni ai comunei 9i care au depus cereri prin care au solicitat acordare de ajutor
pentru inc5lzirea locuintei este de 100.740 lei;

Din Adresa de la AJIPIS Neamt din 24 noiembrie 2021, prin care solicitl ca, p6n5

la data de 17.12.2021, consiliile locale trebuie si adopte o HotSrare avend ca obied
"solicitarea fondurilor necesare" pentru incElzirea locuinlei cu combustibili solizi, rezult5

ci este imperios necesar ca autoritSlile deliberative, respectiv, consiliile locale, trebuie
st se conformeze acestei adrese, astfel ?ncet transferal fondurilor de la AJIPIS c5tre UAT

9i plata acestora si se facE in intervalul 17 - 20.12.2021 [...] ";
Analizand temeinicia motivelor care stau la baza propunerii, constatim ci

solicitarea Domnului Primar Rusu loan este legal; si indreptSlit5, actualS si opotunS,
intemeindu-se pe:
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- prevederile Legii nr. 2261 2021 privind stabilirea mesurilor de protectie sociali
pentru consumato.ul vulnerabil de energie;

- prevederile H.G. Nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodolooice de
aplicare a prevederilot Leoii ff,22612021privind stabilirea m;surilor de protectie socialS
pentru consumatorul vulnerabil de energie;

Consilier,

AMBROSE ALINA
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