
JUDEŢUL TELEORMAN                          SE APROBA    

CONSILIUL LOCAL AL MUN. ALEXANDRIA                                                PRIMAR,                 

SERVICIUL PUBLIC  LOCAL                                  VICTOR DRAGUSIN 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA 

NR. 11012/20.09.2017 

 

R E F E R A T 

          

 

 Priveşte: aprobarea  de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie electrica, din 

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

persoanelor singure si familiilor din municipiul Alexandria                  

 

 

             Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de 

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

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

consiliului local, ajutoare pentru energie electrica peste tranşele şi cuantumurile prevăzute la 

art. 10 alin. (1). 

În funcţie de veniturile nete medii lunare pe membru de familie respectiv persoana 
singura , propunem acordarea de ajutoare lunare pentru încălzirea locuinţei cu  energie 
electrica consumatorilor vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie electrica 
pe perioada sezonului rece noiembrie 2017-martie 2018 , după cum urmează:  

a) pentru familiile si persoanele singure al caror  venit net mediu lunar pe membru 

de familie, respectiv al persoanei singure  se situeaza pana la 155 lei, se acorda o suma 

de 110 lei; 

b) pentru familiile si persoanele singure al caror  venit net mediu lunar pe membru 
de familie, respectiv al persoanei singure  se situeaza 155,1 lei si 210 lei, se acorda o 
suma de 100 lei; 
c) pentru familiile si persoanele singure al caror  venit net mediu lunar pe membru 
de familie, respectiv al persoanei singure  se situeaza intre 210,1 lei si 260 lei, se acorda 



o suma de 90 lei; 
d) pentru familiile si persoanele singure al caror  venit net mediu lunar pe membru 
de familie, respectiv al persoanei singure  se situeaza intre 260,1 lei si 310 lei, se acorda 
o suma de 80 lei; 
e) pentru familiile si persoanele singure al caror  venit net mediu lunar pe membru 
de familie, respectiv al persoanei singure  se situeaza intre 310,1 lei si 355 lei, se acorda 
o suma de 70 lei ; 
f) pentru familiile si persoanele singure al caror  venit net mediu lunar pe membru 
de familie, respectiv al persoanei singure  se situeaza intre 355,1 lei si 425 lei, se acorda 
o suma de 60 lei; 
g) pentru familiile si persoanele singure al caror  venit net mediu lunar pe membru 
de familie, respectiv al persoanei singure  se situeaza intre 425,1 lei si 480 lei, se acorda 
o suma de 50 lei ; 
h) pentru familiile si persoanele singure al caror  venit net mediu lunar pe membru 
de familie, respectiv al persoanei singure  se situeaza intre 480,1 lei si 540 lei, se acorda 
o suma de 40 lei ; 
i) pentru familiile si persoanele singure al caror  venit net mediu lunar pe membru 
de familie, respectiv al persoanei singure  se situeaza intre 540,1 lei si 615 lei, se acorda 
o suma de 30 lei; 
 

              In conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3 ) si alin. (4) din OUG nr. 70/ 2011 , cu 

modificarile si completarile ulterioare, ajutorul pentru energie electrică se acordă 

consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum şi consumatorilor 

vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea 

energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei 

electrice, iar consumul este realizat respectând condiţiile contractului. 

              Ajutorul pentru energie electrică se acordă în cuantumurile prevăzute la art. 10 alin. (1) 

şi (2) din actul normativ mentionat mai sus, dar nu mai mult decât contravaloarea cantităţii de 

energie electrică, inclusiv taxele aferente, consumată în perioada sezonului rece. 

               Avand in vedere numarul ridicat de familii sau persoane singure care nu isi pot asigura 

din bugetul propriu acoperirea integrala a cheltuielilor legate de incalzirea locuintei, in 

conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din OUG nr. 70/ 2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare, propunem acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu energie 

electrica, din bugetul local, ajutoare acordate in completarea celor acordate 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. 
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