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Ședința extraordinară din data de 14.12.2021 

 

ROMÂNIA 

Judeţul Buzău 

COMUNA RÂMNICELU 

PRIMAR 

 

-PROIECT DE HOTARARE- 

privind rectificarea bugetului local cu sumele potrivit căreia se vor efectua plățile 

ajutoarelor de încalzire, respectiv combustibili solizi și/sau petrolieri 

 

 

Primarul comunei Râmnicelu, Judetul Buzau, având în vedere: 

-necesitatea stabilirea sumelor potrivit căreia se vor efectua plățile ajutoarelor de 

încalzire, respectiv combustibili solizi și/sau petrolieri 

-referatul compartimentului asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, nr. 6863/10.12.2021, 

-prevederile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție social pentru 

consumatorul vulnerabil de energie, coroborate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr. 

227/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, 

-Hotărarea Guvernului nr. 1073/2021 privind aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2001 privind stabilirea măsurilor de protecție social 

pentru consumatorul vulnerabil de energie 

          În temeiul prevederilor art.129, alin. 4), lit.a), art. 139 alin.3) lit.(a), art. 196, ali.1) 

lit.a), si art. 197, alin. 1) si 4) din O.U.G. 57/2019-Codul administrativ, modificat și 

completat, inițiez, 

 

-PROIECT DE HOTARARE- 

        Art.1). Se aprobă suma potrivit căruia se acordă ajutorul de încălzire a locuinței, 

pentru combustibili solizi sau lichizi pentru un număr de 531 titulari, solicitanți eligibili, 

pentru perioada 01.11.2021-31.03.2022, începând cu data de 01.11.2021, în cuantum de 

737.920 lei.  

        Art.2). Se aprobă suma potrivit căruia se acordă suplimentul pentru încălzirea 

locuinței, pentru combustibili solizi sau lichizi pentru un număr de 531 titulari, solicitanți 

eligibili, pentru perioada 01.11.2021-31.03.2022, începând cu data de 01.11.2021, în 

cuantum de 10.620 lei.  

        Art.3). Se rectifică bugetul local pe anul în curs cu suma totală de 748.540 lei, 

prevăzută la art.1 și 2 din prezenta hotărare. 



      Art.4). Secretarul general al comunei va face publică, va transmite autorităţilor şi 

persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri. 

 

                  Iniţiator 

                   Primar,                                                      Avizat pentru legalitate 

            Dumitru Stanciu                                            Secretar general al comunei, 

                                                                                          Nicolae Hoţescu 

 

 

 

 

 

      Înregistrat în Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local 

Ramnicelu pe anul 2021, sub nr. 59 din data de 10.12.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judeţul Buzău                                                                        Nr. 6862/10.12.2021 

Primăria Râmnicelu 

       Primar 

 

 

 

 

Referat de aprobare 

A proiectului de hotărare privind rectificarea bugetului local cu sumele potrivit căreia se 

vor efectua plățile ajutoarelor de încalzire, respectiv combustibili solizi și/sau petrolieri 

 

 

                  Conform Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie, coroborate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a Legii nr. 

277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu Art. 1, art. 

5, art. 26, art. 27, art. 30 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil 

de energie, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1073/2021, în cursul lunii noiembrie au 

fost înregistrate un număr de 531 cereri eligibile pentru acordarea ajutorului de încălzire a 

locuinței și a suplimentului pentru energie. 

    După centralizarea tuturor dosarelor, sumele necesare căreia se vor efectua plățile 

ajutoarelor de încalzire, respectiv combustibili solizi și/sau petrolieri, pentru consumatorii 

vulnerabili, este de 737.920 lei, iar suplimentul pentru încălzirea locuinței suma este de 

10.620 lei. 

    Suma totală necesară rectificării bugetului local pe annul în curs este de 748.540 lei. 

       Supun aprobarii consiliului local, proiectul de hotarare initiat. 

 

 

 

 

 

Primar, 

Dumitru Stanciu 
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Județul Buzău                                                                                            

Primăria Comunei Ramnicelu                                                                    

Compartiment asistență socială                                                       

Nr. 6863/10.12.2021 

 

Raport de specialitateeferat 

La proiectul de hotărare privind rectificarea bugetului local cu sumele potrivit căreia se 

vor efectua plățile ajutoarelor de încalzire, respectiv combustibili solizi și/sau petrolieri 

 

                Conform Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie, coroborate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a Legii nr. 

277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu Art. 1, art. 

5, art. 26, art. 27, art. 30 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil 

de energie, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1073/2021, în cursul lunii noiembrie 

au fost înregistrate un număr de 531 cereri eligibile pentru acordarea ajutorului de 

încălzire a locuinței și a suplimentului pentru energie. 

               Dosarele sunt însoțite de actele doveditoare privind membrii familiilor și a 

veniturilor, iar în unele cazuri fiind necesare întocmirea anchetelor sociale pentru a se 

constata veridicitatea datelor înscrise în cereri. 

               Astfel, sumele necesare acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a 

suplimentelor pentru energie, au fost calculate în sistem electronic prin programul pus la 

dispoziție de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău, rezultand 

următoarele sume: 

        Suma potrivit căruia se acordă ajutorul de încălzire a locuinței, pentru combustibili 

solizi sau lichizi pentru un număr de 531 titulari, solicitanți eligibili, pentru perioada 

01.11.2021-31.03.2022, începând cu data de 01.11.2021, în cuantum de 737.920 lei, 

conform Anexei nr. 13 la Normele metodologice anexat prezentei hotărari.  

        Suma potrivit căruia se acordă suplimentul pentru încălzirea locuinței, pentru 

combustibili solizi sau lichizi pentru un număr de 531 titulari, solicitanți eligibili, pentru 

perioada 01.11.2021-31.03.2022, începând cu data de 01.11.2021, în cuantum de 10.620 

lei, conform Anexelor nr. 14/15/16/17 la Normele metodologice anexat prezentei 

hotărari.  

               Avand în vedere cele expuse, proiectul de hotărare poate fi adoptat în forma 

propusă de inițiator. 

Asistent social 

Inspector superior 

Nicuța Alexandru 
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