
Anexa 3 la PHCL 50/2022

Lista consumatorilor-persoane fizice
Care au domiciliul stabil si locuiesc efectiv in comuna TOMESTI

Si care beneficiaza de reducerea cu 50%al pretului final al energiei electrice
In temeiul art.8 alin (4) din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996

Nr.

crt

Numele si prenumele 
beneficiarului

CNP CI,BI serie
/ nr.

Adresa de domiciliu Furnizor COD POD

1 Dragan Ilie 1530510200011 HD 
804552

Sat Livada , nr. 34A GRENERG

2 Onc Gheorghe 1410404200019 BD 
754497

Sat Livada , nr. 59 GRENERG

3 Oncu Valeria 2400511200031 HD 
191256

Sat Livada , nr. 17 GRENERG

                  INITIATOR                                                                                               AVIZAT                                         
                   PRIMAR                                                                                   SECRETAR GENERAL  
              Vasiu Adrian-Viorel                                                                                   Giurgiu Sanda                      

                                    
                                                                  

Tomesti 17.08.2022

                                                                                                     Anexa 4 la PHCL 50/2022

Lista consumatorilor-persoane fizice
Care au domiciliul stabil si locuiesc efectiv in comuna TOMESTI

Si care beneficiaza de reducerea cu 50%al pretului final al energiei electrice
In temeiul art.8 alin (4) din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996



Nr.

crt

Numele si prenumele 
beneficiarului

CNP CI,BI 
serie / nr.

Adresa de domiciliu Furnizor COD client

1 Bulz Gheorghe 1650308200011 HD 
843644

Sat Tomesti , nr. 4 DIGI 5465418

                  INITIATOR                                                                              AVIZAT                                                         
                   PRIMAR                                                                 SECRETAR GENERAL  
              Vasiu Adrian-Viorel                                                                 Giurgiu Sanda                      

                                      
                                                                  

Tomesti 17.08.2022

                                                                  

ROMANIA
COMUNA TOMESTI

PRIMAR
Nr.3/54 din 17.08.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTEI CONSUMATORILOR –

PERSOANE FIZICE CARE AU DOMICILIUL STABIL ȘI LOCUIESC EFECTIV ÎN COMUNA
TOMESTI ȘI CARE BENEFICIAZĂ DE REDUCEREA CU 50% A PREŢULUI FINAL 

AL ENERGIEI ELECTRICE

             Comuna Tomesti face parte din localitatile incluse in anexa la Hotararea Guvernului 
nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltarii economico-
sociale a unor localitati din Muntii Apuseni .



             În baza prevederilor art.8 alin. (4) din  Ordonanța Guvernului  nr. 27/1996  privind
acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii
Apuseni,  astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.118/2021, cetatenii comunei Tomesti  cu domiciliul stabil in localitatile, beneficiaza de o
reducere cu 50% a pretului final al energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice aferent
contractului de furnizare incheiat.
          In acest sens , cetatenii care beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 1 si 5-9 din 
ordonanta, in nume propriu sau, dupa caz, al familiei pe care o reprezinta,  au depus o cerere 
la primarie, pana in 16 august 2022 , prin care au solicitat acordarea facilitatilor ce li se 
cuvin. Cererea a fost insotita de actele doveditoare necesare, buletin in care este specificat 
domiciliul stabil precum si de o declaratie pe propria raspundere, sanctionabila potrivit legii 
(pentru  declaratii false), ca nu a incalcat reglementarile stipulate la art. 11 din ordonanta. 
Cererile se aproba  de catre fiecare consiliu local.                                                
              Pe baza cererilor aprobate, consiliile locale vor definitiva listele  cuprinzand 
persoanele care urmeaza sa beneficieze de facilitatile prevazute  de ordonanta, cu precizarea 
categoriilor de facilitati. Listele astfel intocmite vor fi afisate la sediul primariei. Cetatenii 
care au fost omisi  sau ale caror cereri nu au fost aprobate pot depune contestatii, la sediul  
primariei, in termen de 10 zile de la afisare. Primarul are obligatia sa le solutioneze in termen
de 10 zile si sa comunice petitionarilor modul de rezolvare.                                                      

               Cetatenii nemultumiti de hotararea primarului se pot adresa, in termen de 5 zile de 
la instiintare, prefectului judetului, care are obligatia sa le  examineze si sa formuleze un 
raspuns in termen de 10 zile.                      
               Dupa parcurgerea acestor etape, listele devin definitive si, prin grija  primarilor, vor
fi transmise institutiilor abilitate prin ordonanta sa  asigure respectivele facilitati.                    
                In acest sens . compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei 
Tomesti a intocmit listA consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc 
efectiv în comuna Tomesti și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final  al energiei 
electrice  care va fi supus spre aprobare  Consiliului local al comunei Tomesti.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
PRIMARIA

Nr. 4/ 54 din 17.08.2022  

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTEI

CONSUMATORILOR – PERSOANE FIZICE CARE AU DOMICILIUL STABIL ȘI



LOCUIESC EFECTIV ÎN COMUNA TOMESTI ȘI CARE BENEFICIAZĂ DE
REDUCEREA CU 50% A PREŢULUI FINAL AL ENERGIEI ELECTRICE

             Comuna Tomesti face parte din localitatile incluse in anexa la Hotararea Guvernului nr. 323/1996 
privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a unor localitati din 
Muntii Apuseni .
             În baza prevederilor art.8 alin. (4) din  Ordonanța Guvernului  nr. 27/1996  privind acordarea de
facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni,  astfel cum a fost
modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2021, cetatenii comunei Tomesti cu
domiciliul stabil in localitatile, beneficiaza de o reducere cu 50% a pretului final al energiei electrice/gazelor
naturale/energiei termice aferent contractului de furnizare incheiat.
          In acest sens , cetatenii care beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 1 si 5-9 din ordonanta, in 
nume propriu sau, dupa caz, al familiei pe care o reprezinta,  au depus o cerere la primarie, pana in 16 august
2022 , prin care au solicitat acordarea facilitatilor ce li se cuvin. Cererea a fost insotita de actele doveditoare 
necesare, buletin in care este specificat domiciliul stabil precum si de o declaratie pe propria raspundere, 
sanctionabila potrivit legii (pentru  declaratii false), ca nu a incalcat reglementarile stipulate la art. 11 din 
ordonanta. Cererile se aproba  de catre fiecare consiliu local.                                                
              Pe baza cererilor aprobate, consiliile locale vor definitiva listele  cuprinzand persoanele care 
urmeaza sa beneficieze de facilitatile prevazute  de ordonanta, cu precizarea categoriilor de facilitati. Listele 
astfel intocmite vor fi afisate la sediul primariei. Cetatenii care au fost omisi  sau ale caror cereri nu au fost 
aprobate pot depune contestatii, la sediul  primariei, in termen de 10 zile de la afisare. Primarul are obligatia 
sa le solutioneze in termen de 10 zile si sa comunice petitionarilor modul de rezolvare.                                    

               Cetatenii nemultumiti de hotararea primarului se pot adresa, in termen de 5 zile de la instiintare, 
prefectului judetului, care are obligatia sa le  examineze si sa formuleze un raspuns in termen de 10 zile.        

                Dupa parcurgerea acestor etape, listele devin definitive si, prin grija  primarilor, vor fi transmise 
institutiilor abilitate prin ordonanta sa  asigure respectivele facilitati.                                                
                In acest sens . compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Tomesti a intocmit 
lista  consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Tomesti și care 
beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final  al energiei electrice , drept pentru care se impune initierea unei 
proiect de hotarare privind aprobarea listei consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc 
efectiv în comuna tomesti și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice, care va fi 
supus spre aprobare  Consiliului local al comunei Tomesti.

REFERENT, 
Cioara Ioan Laurentiu


