
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA PADINA 

                            CONSILIUL LOCAL                                                            

HOTĂRÂRE 

pentru  aprobarea fondurilor necesare acordarii ajutoarelor 

de incalzire si suplimentelor pentru combustibili solizi sau lichizi beneficiarilor Legii nr. 226/2021 privind 

stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, pentru transferul 

acestora de la bugetul de stat către bugetul local. 

 Consiliul Local Padina, jud. Buzău, 

 Având în vedere: 

 SECŢIUNEA a 5 – a „Finanţarea şi plata ajutorului pentru încălzire şi a suplimentului 

pentru energie” – art. 28 si art. 29 din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială 

pentru consumatorul vulnerabil de energie 

 adresa AJEPIS Buzau nr. 23597/08.12.2021 

 Dispozitia Primarului com. Padina nr. 221/06.12.2021 privind stabilirea dreptului de 

ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, suplimentului pentru energie 

electrica si suplimentului pentru combustivili solizi sau lichizi in baza legii nr. 226/2021, pentru perioada 

sezonului rece 01 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 

 referatul de aprobare a primarului comunei Padina, nr. 12011/07.12.2021 

 raportul de specialitate întocmit de compartimentul juridic din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. 12012/07.12.2021 

 raportul de specialitate întocmit de compartimentul contabilitate din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. 12013/07.12.2021 

 avizul comisiei de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, urbanism şi 

amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, servicii de 

comerţ a Consiliului local Padina, înregistrat la nr. 12014 /07.12.2021.;  

       În temeiul art. 196 al. (1), lit. a) si art. 197 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1. Se aproba fondurile necesare acordarii ajutoarelor de incalzire si suplimentelor pentru combustibili 

solizi sau lichizi beneficiarilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie, in valoare totala de: 346.080 lei, din care: 

- 340.080 lei reprezinta fondul necesar acordarii ajutoarelor de incalzire pentru combustibili solizi 

sau lichizi pentru perioada sezonului rece 01.11.2021 – 31.03.2022; 

- 5.280 lei reprezinta fondul necesar acordarii suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi, 

aferent lunii noiembrie 2021 (20 lei/luna/beneficiar); 

pentru transferul acestora de la bugetul de stat către bugetul local. 

Art. 2 Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul 

pentru încălzire şi la suplimentul pentru energie, precum şi pentru tipărirea formularului de cerere şi 

declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia se asigură din bugetele 

locale 

   Art. 3 Primarul comunei Padina, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, va 

duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

             Art. 4 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzau va asigura publicitatea si comunicarea 

prezentei hotarari, prin Compartimentul secretariat-administrativ, Institutiei Prefectului Judetului Buzău, 

Primarului com. Padina, pe site-ul Primariei, precum si tuturor persoanelor interesate. 

Padina,  15.12.2021 

Nr.44 

Președinte de ședință,            Contrasemneaza, 

Condruz Gheorghe              Secretar General, 

                                                                                                       FRĂTICA NICU 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Padina în şedinţa din data de 15.12.2021., cu respectarea prevederilor art. 139 al. (1) și al. 

(3) lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

cu un nr de 11 voturi „pentru”, ..0.. abţineri şi .1.. voturi „împotrivă”, din numarul total de 13 consilieri în funcţie şi 12.. consilieri prezenţi la 

şedinţă 



 

Primăria Padina 

Județul Buzău 

Primar 
Nr.12011 /07.12.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE LA  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

pentru  aprobarea fondurilor necesare acordarii ajutoarelor 

de incalzire si suplimentelor pentru combustibili solizi sau lichizi beneficiarilor Legii nr. 226/2021 privind 

stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie 

 

 
 Având în vedere: 

 

 LEGEA NR. 226/2021 - SECŢIUNEA a 5 – a „Finanţarea şi plata ajutorului pentru 

încălzire şi a suplimentului pentru energie” 

Art. 28. - (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzire prevăzut la art. 6 alin. (2) 

lit. a) - c) şi a suplimentului pentru energie prevăzut la art. 25 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 

                            (2) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzire, prevăzut la art. 6 alin. 

(2) lit. d), se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul 

Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 

 

                            (4) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la 

ajutorul pentru încălzire şi la suplimentul pentru energie, precum şi pentru tipărirea formularului de cerere 

şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia se asigură din 

bugetele locale 

 

 adresa AJEPIS Buzau nr. 23597/08.12.2021 

fondurile necesare asigurarii ajutoarelor de incalzire si suplimenteleor la care se refera Legea nr. 226/2021 

sunt in valoare totala de 346.080 lei, din care: 

- 340.080 lei reprezinta fondul necesar acordarii ajutoarelor de incalzire pentru combustibili solizi 

sau lichizi; 

- 5.280 lei reprezinta fondul necesar acordarii suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi; 

 

 

am inițiat proiectul de hotărâre alăturat, pentru  aprobarea fondurilor necesare acordarii 

ajutoarelor de incalzire si suplimentelor pentru combustibili solizi sau lichizi beneficiarilor Legii nr. 

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

pe care îl supun dezbaterii și aprobării dumneavoastră. 

 

  
Primar, 

ec. Chiriţă Ionel 

 

 

 

 

 

 

 



 
Primăria Padina 

Județul Buzău 

Compartimentul contabil 

Nr.  12012/07.12.2021 

 

 

 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

 
La PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

pentru  aprobarea fondurilor necesare acordarii ajutoarelor 

de incalzire si suplimentelor pentru combustibili solizi sau lichizi beneficiarilor Legii nr. 226/2021 privind 

stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie 

  

 Având în vedere: 

- prevederile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul 

vulnerabil de energie 

- adresa AJEPIS Buzau nr. 23597/08.12.2021 

 

Art. 28. - (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzire prevăzut la art. 6 alin. (2) 

lit. a) - c) şi a suplimentului pentru energie prevăzut la art. 25 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 

                            (2) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzire, prevăzut la art. 6 alin. 

(2) lit. d), se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul 

Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 

 

                            (4) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la 

ajutorul pentru încălzire şi la suplimentul pentru energie, precum şi pentru tipărirea formularului de cerere 

şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia se asigură din 

bugetele locale 

       fondurile necesare asigurarii ajutoarelor de incalzire si suplimenteleor la care se refera Legea 

nr. 226/2021 sunt in valoare totala de 346.080 lei, din care: 

- 340.080 lei reprezinta fondul necesar acordarii ajutoarelor de incalzire pentru combustibili solizi 

sau lichizi; 

- 5.280 lei reprezinta fondul necesar acordarii suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi; 

In raport cu numarul beneficiarilor si a sumelor calculate pentru acordarea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei si a suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi Consiliul Local al com. Padina 

va analiza Proiectul de hotarare pentru  aprobarea fondurilor necesare acordarii ajutoarelor de incalzire 

si suplimentelor pentru combustibili solizi sau lichizi beneficiarilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea 

măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie 

  

 

 

Contabil, 

Drăghici Cristina 

 

 

 

 

 

 



Primăria Padina 

Județul Buzău 

Compartimentul juridic 

Nr.  12013/07.12.2021 

 

 

 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

 
La PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

pentru  aprobarea fondurilor necesare acordarii ajutoarelor 

de incalzire si suplimentelor pentru combustibili solizi sau lichizi beneficiarilor Legii nr. 226/2021 privind 

stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie 

  

 Având în vedere: 

- prevederile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul 

vulnerabil de energie 

- adresa AJEPIS Buzau nr. 23597/08.12.2021 

Art. 28. - (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzire prevăzut la art. 6 alin. (2) 

lit. a) - c) şi a suplimentului pentru energie prevăzut la art. 25 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 

                            (2) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzire, prevăzut la art. 6 alin. 

(2) lit. d), se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul 

Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 
                            (4) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la 

ajutorul pentru încălzire şi la suplimentul pentru energie, precum şi pentru tipărirea formularului de cerere 

şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia se asigură din 

bugetele locale 

 vazand Dispozitia Primarului com. Padina nr. 221/06.12.2021, si  cfr.  referatului contabil  

       fondurile necesare asigurarii ajutoarelor de incalzire si suplimenteleor la care se refera Legea 

nr. 226/2021 sunt in valoare totala de 346.080 lei, din care: 

- 340.080 lei reprezinta fondul necesar acordarii ajutoarelor de incalzire pentru combustibili solizi 

sau lichizi pentru perioada sezonului rece 01.11.2021 – 31.03.2022; 

- 5.280 lei reprezinta fondul necesar acordarii suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi 

aferent lunii noiembrie 2021 (20 lei/luna/beneficiar); 

Proiectul de hotarare pentru  aprobarea fondurilor necesare acordarii ajutoarelor 

de incalzire si suplimentelor pentru combustibili solizi sau lichizi beneficiarilor Legii nr. 226/2021 privind 

stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie indeplineste conditiile 

de legalitate 

  

  

 

 

cs. Jr. Cerb Nicoleta - Carmen 

 

 

 

 

 

 

 



 
Consiliul Local 

Primaria Padina 

Judetul Buzau 

Comisia de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanţe, urbanism şi amenajarea  

teritoriului,administrarea domeniului public  

şi privat al comunei, agricultură, servicii de comerţ 

Nr. 12014/07.12.2021 

 

 

 

AVIZ CONSULTATIV 

 

 

 Comisia de dezvoltare economico –socială, buget, finanţe, urbanism şi amenajarea teritoriului, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, servicii de comerţ, avizează/respinge 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

pentru  aprobarea fondurilor necesare acordarii ajutoarelor 

de incalzire si suplimentelor pentru combustibili solizi sau lichizi beneficiarilor Legii nr. 226/2021 privind 

stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

                                          COMISIA, 
 

- BAȘTUREA COSTICĂ: - presedinte 

 

- BURNEL OVIDIU – VIOREL: - secretar 

 

- CONDRUZ GHEORGHE:  - membru 

 

- BUNEA LILI: - membru 

 

- DAN JAN: - membru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


