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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

     la proiectul de hotărîre privind aprobarea  de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu 

     energie termica, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2017 – martie 2018,  

     persoanelor singure si familiilor din municipiul Alexandria                        

 

 

         Prin expunerea de motive nr. 24808/20.09.2017, Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare privind aprobarea  de ajutoare lunare 

pentru incalzirea locuintei cu energie termica, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece 

noiembrie 2017 – martie 2018, persoanelor singure si familiilor din municipiul Alexandria. 

                        

1. NECESITATEA 

 

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

masuri de dezvoltate economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai 

decent”. 

Prevederile art. 7, alin. 2 din O.U.G. nr. 70/31.08.2011 privind măsurile de protecţie socială pentru 

sprijinirea populaţiei în perioada sezonului rece, permit autorităţilor administraţiei publice locale să 

stabilească prin hotărâre de consiliu local măsuri de protecţie socială privind acordarea de ajutoare 

lunare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat din bugetul local al 

municipiului Alexandria, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2017-martie 2018. 

 

       

2. OPORTUNITATEA 

 

         In scopul instituirii acestor masuri de protectie sociala a populatiei s-a intocmit proiect de hotarare 

cu privire la acordarea de ajutoare lunare pentru energie termica, din bugetul local al municipiului 

Alexandria, proiect de hotarare care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si 

aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

3. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 

 

         Avand în vedere prevederile art. 7, alin. 2 din O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie 

socială pentru sprijinirea populaţiei în perioada sezonului rece, autorităţile administraţiei publice locale 

pot stabili prin hotărâre de consiliu local, măsuri de protecţie socială din bugetul local.  



         In urma referatului nr. 11013/20.09. 2017 din partea serviciului public local D.G.A.S. Alexandria , 

aceste ajutoare se acorda in completarea celor de la bugetul de stat si sunt acordate pentru locuintele 

bransate in sistem centralizat si beneficiaza de agent termic si se acorda procentual functie de venitul net 

pe membru de familie sau pentru persoana singura. 

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

Municipiului Alexandria - sectiunea de functionare - Capitolul 68.02 „Asigurari si asistenta sociala”, 

titlul IX - Asistenta sociala, articolul 57 - Ajutoare sociale. 

 

 

4. LEGALITATEA PROIECTULUI    

    

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

urmatoarelor acte normative: 

-  prevederile art. 47. alin. (1) din Constitutia Romaniei; 

- prevederile OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

5. BENEFICII PENTRU SOCIETATE 

 

           Avand in vedere ca in anii anteriori plata pentru incalzirea locuintei suportata de catre familiile si 

persoanele singure care utilizeaza energie termica in sistem centralizat s-a dovedit a fi foarte ridicata in 

raport cu veniturile nete realizate pe membru de familie, precum si faptul ca prevederile OUG nr. 

70/2011 privind masurile de protectie sociala pentru sprijinirea populatiei in perioada sezonului rece nu 

pot asigura la un nivel ridicat protectia sociala din bugetul de stat pentru populatia care are venituri 

reduse si conditii de trai dificile, propunem aprobarea de ajutoare pentru energie termica din bugetul 

local pentru  perioada sezonului rece noiembrie 2017-martie 2018. 

           Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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