
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

               Priveşte:  aprobarea  de ajutoare pentru încalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili 

                                 petrolieri, din bugetul local,  pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020 – martie 

                                 2021, persoanelor singure și familiilor din municipiul Alexandria 

 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, întrunit în sedinţă ordinară, având în vedere: 

-referatul de aprobare nr. 23999/21.10.2020 al Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 24000/21.10.2020 al Direcţiei Economice si Directiei Juridic 

Comercial din cadrul Primariei municipiului Alexandria; 

- referatul nr. 11115/21.10.2020 al serviciului public local Directia de Asistenta Sociala 

Alexandria; 

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 

- prevederile art. 11 din OUG nr. 70/ 2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare; 

       - prevederile art. 129, alin.2, lit. d si alin.7, lit. b  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ al Romaniei. 

In  temeiul  prevederilor  art. 139, alin.1 si 5 și art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind 

 Codul Administrativ al Romaniei, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art.1. Se aprobă acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, 

din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020-martie 2021, pentru familiile și persoanele 

singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se încadreaza în tranșele prevazute de lege, fiind 

cuprinse intre 0-750 lei/ membru de familie sau persoană singură, constand în lemne de foc. 

Art. 2. Se aprobă acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, 

pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020-martie 2021, pentru familiile și persoanele singure beneficiare 

de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care utilizează pentru încălzirea locuinței 

lemne, carbuni, combustibili petrolieri, constand în lemne de foc. 

Art. 3.Se aprobă cantitatea de 1 metru cub de lemne de foc  persoanelor singure și familiilor prevazute la art. 1 

si art.2, o singura data/ sezon rece. 

Art. 4.Repartizarea cantitatii aprobata la art.3 se  va face  prin dispoziția Primarului municipiului Alexandria, 

în funcție de prevederile bugetare. 

Art. 5. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotarâre va fi înaintată Instituției 

Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria și serviciului 

public local D.A.S. Alexandria, pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA            CONTRASEMNEAZA  

 CONSILIER,                                           SECRETAR GENERAL, 

Ioan AugustinAlexandru-Răzvan Ceciu 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

NR. 10/ 28 octombrie 2020 



 

JUDEŢUL TELEORMAN               SE APROBĂ 

CONSILIUL LOCAL AL MUN. ALEXANDRIA                                                PRIMAR,                 

SERVICIUL PUBLIC  LOCAL                                   VICTOR DRĂGUȘIN 

DIRECȚIA  DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

NR. 11115/21.10.2020 

 

R E F E R A T 

 

 

 

              Priveşte: aprobarea  de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili 

petrolieri, din bugetul local,  pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020 – martie 

2021, persoanelor singure și familiilor din municipiul Alexandria 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 11alin (3) din O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie 

socială în perioada sezonului rece,cu modificărileși completările ulterioare, în funcţie de resursele 

proprii, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba, prin hotărâre a consiliului local, ajutoare 

pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieripeste tranșele și cuantumurile 

prevăzute la art. 11 alin. (1) si alin. (2). 

În funcţie de veniturile nete medii lunare pe membru de familie respectiv persoana singură, propunem 

acordarea de ajutoare lunare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, carbuni, combustibilipetrolieri, 

constând într-un metru cub de lemne de foc, consumatorilor vulnerabili care utilizează pentru 

încălzirea locuinței lemne, carbuni, combustibili petrolieri pe perioada sezonului rece noiembrie 

2020-martie 2021, ajutor care se acordă o singură data/sezon rece. 

             De asemenea pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social care 

utilizeazăpentru încălzirea locuinţei cu lemne, carbuni, combustibilipetrolieri, în conformitate cu 

prevederile legale, propunem acordarea de ajutoare constand într-un metru cub de lemne de foc, 

ajutor care se acordă o singură data/sezon rece. 

            Având în vedere numarul ridicat de familii sau persoane singure care nu își pot asigura din 

bugetul propriu acoperirea integrala a cheltuielilor legate de încălzirea locuinței, în conformitate cu 

prevederile art. 11 alin. (3) din OUG nr. 70/ 2011, cu modificărileși completările ulterioare, 

propunem acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, 

din bugetul local, ajutoare care se acordăîn completarea celor de la bugetul de stat. 

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem întocmirea unui proiect de hotărare care să fie 

supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DOINA NEDEA 

 

 

 

 

 



 

 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

NR. 23999/21.10.2020 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

la proiectul de hotărîre privind aprobarea  de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, 

carbuni, combustibilipetrolieri, din bugetul local,  pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020 – 

martie2021, persoanelor singure și familiilor din municipiul Alexandria 

 

 

           Având în vedere prevederile art. 11 alin. (3) din O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de 

protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare, în funcţie de 

resursele proprii, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba, prin hotărâre a consiliului local, 

ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri peste tranşele şi 

cuantumurile prevăzute la art. 11 alin.(1) si alin. (2). 

 La nivelul municipiului Alexandria un numar considerabil de familii și persoane singure se aflăîntr-o 

situatie deosebita, întrucât nu-și pot asigura din bugetul propriu acoperirea integrala a cheltuielilor 

legate de încălzirea locuinței. 

          De asemenea la nivelul municipiului Alexandria existăși familii sau persoane singure 

beneficiare de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, carbuni, combustibili 

petrolieri, iar cuantumul ajutorului social nu le poate asigura acoperirea integrala a cheltuielilor legate 

de încălzirea locuinței. 

 Având  în  vedere  prevederile  art. 136, alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al 

României, propun urmatorul proiect de hotarare: ,, Proiect  de  hotarâre  privind  aprobarea  de  

ajutoare pentru  încălzirea  locuinței  cu  lemne,  carbuni, combustibili petrolieri, din bugetul local,  

pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020 – martie  2021, persoanelor singure și familiilor din 

municipiul Alexandria’’. 

 Consider că aprobarea acestor ajutoare din bugetul local al municipiului Alexandria este în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare şi că este necesară şi oportună. 

   Direcţia Economicăși Direcția Juridic Comercial din cadrul Primariei municipiului Alexandria, va 

întocmi raportul comun de specialitate pe care îl va susţine la comisiile de specialitate spre avizare. 

 După întocmirea raportului comun de specialitate şi avizarea de catre comisiile sus menţionate, 

proiectul de hotarâre însoţit de referatul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate şi 

avizul comisiilor respective va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului local al 

municipiului Alexandria. 

 

 
 

PRIMAR, 
VICTOR DRĂGUȘIN 

 
 
 
 

 

 



 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA              

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 

NR. 24000/21.10.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, 

din bugetul local,  pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020 – martie 2021, persoanelor 

singure și familiilor din municipiul Alexandria 

 

 

Prin referatul de aprobare nr. 23999/21.10.2020, Primarul Municipiului Alexandria supune dezbaterii și aprobării 

Consiliului Local al municipiului Alexandria proiectul de hotărâre privind aprobarea  de ajutoare pentru 

încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, din bugetul local,  pentru perioada sezonului 

rece noiembrie 2020 – martie 2021, persoanelor singure și familiilor din municipiul Alexandria 
 

 

1. NECESITATEA 

 

         In conformitate cu prevederile art. 47, alin. (1) din Constitutia Romaniei, „Statul este obligat să 

ia masuri de dezvoltare economica și de protecție socială, de natura să asigure cetațenilor un nivel de 

trai decent”. 

Prevederile art. 11 alin. (3) din O.U.G. nr. 70/31.08.2011 privind măsurile de protecţie socială 

în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, permit autorităţilor 

administraţiei publice locale să stabilească prin hotărâre de consiliu local măsuri de protecţie socială 

privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri din 

bugetul local,peste tranșele și cuantumurile prevazute de lege șiîn funcție de resursele proprii. 

 

2. OPORTUNITATEA 

 

         In scopul instituirii acestor masuri de protecție socială a populatiei s-a întocmit proiectul de 

hotarare cu privire la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili 

petrolieri, din bugetul local al municipiului Alexandria, pentru perioada sezonului rece noiembrie 

2020 – martie 2021, proiect de hotărâre care, împreuna cu întreaga documentație, va fi supus spre 

dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

3. ANALIZA ECONOMICĂȘI TEHNICĂ 

 

     Având în vedere prevederile art. 11 alin. (3) din O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de 

protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare, în funcţie de 

resursele proprii, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba, prin hotărâre a consiliului local, 

ajutoare pentru lemne, carbuni, combustibili petrolieri peste tranşele şi cuantumurile prevăzute la art. 

11 alin.(1) si alin. (2). 

 



       In urma referatului nr. 11115/21.10.2020 din partea serviciului public local D.A.S. Alexandria, 

aceste ajutoare se acorda în completarea celor prevazute la art. 11 alin. (1) si (2), fiind acordate 

familiilor și persoanelor singure care folosesc pentru încălzirea lemne, carbuni, combustibili petrolieri 

și care din bugetul propriu nu-și pot asigura acoperirea integrala a cheltuielilor cu încălzirea locuinței. 

Finanțarea cheltuielilor legate de acordarea acestor facilitati se va face din bugetul local al 

Municipiului Alexandria - secțiunea de funcționare - Capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”, 

titlul IX - Asistență socială, articolul 57 - Ajutoare sociale. 

 

 

4. LEGALITATEA PROIECTULUI 

 

         Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

-  prevederile art. 47. alin. (1) din Constituția României; 

- prevederile OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socialăîn perioada sezonului rece, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României. 

 

5. BENEFICII PENTRU SOCIETATE 

 

Având în vedere căîn anii anteriori plata pentru încălzirea locuinței suportata de către familiile și persoanele 

singure care utilizează lemne, carbuni, combustibili petrolieri s-a dovedit a fi foarte ridicatăîn raport 

cu veniturile nete realizate pe membru de familie, precum și faptul că prevederile OUG nr. 70/2011 

privind măsurile de protecție socială pentru sprijinirea populației în perioada sezonului rece nu pot 

asigura la un nivel ridicat protecția socială din bugetul de stat pentru populația care are venituri 

reduse și conditii de trai dificile, precum și pentru beneficiarii de ajutor social care folosesc pentru 

încălzirea locuinței lemne, carbuni, combustibili petrolieri, propunem aprobarea  de ajutoare pentru 

încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, din bugetul local,  pentru perioada 

sezonului rece noiembrie 2020 – martie 2021, persoanelor singure și familiilor din municipiul 

Alexandria, constând în acordarea unei cantitati de 1 metru cub de lemne de foc. 

           Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere și aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

 

 

 

Direcția EconomicăDirecția Juridic Comercial, 

 Director executiv,                                                      Director executiv,  

  Haritina Gafencu                                             Chesnoiu Postumia 

 


