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REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

la proiectul de hotărîre privind aprobarea  de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, 

carbuni, combustibilipetrolieri, din bugetul local,  pentru perioada sezonului rece noiembrie 2019 – 

martie2020, persoanelor singure si 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, in funcţie 

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

consiliului local, ajutoare pentru incalzirea locuintei 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 si persoane singure se afla 

intr-o situatie deosebita, intrucat nu-si pot asigura din bugetul propriu acoperirea integrala a 

cheltuielilor legate de incalzirea locuintei. 



          De asemenea la nivelul municipiului Alexandria exista si familii sau persoane singure 

beneficiare de ajutor social care utilizeaza pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni, 

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

cheltuielilor legate de incalzirea locuintei. 

 Avand  in  vedere  prevederile  art. 136, alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

al Romaniei, propun urmatorul proiect de hotarare: ,, Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  

de  ajutoare pentru  incalzirea  locuintei  cu  lemne,  carbuni, combustibili petrolieri, din bugetul 

local,  pentru perioada sezonului rece noiembrie 2019 – martie  2020, persoanelor singure si 

familiilor din municipiul Alexandria’’. 

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

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

   Direcţia Economica si Directia 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 si aprobare Consiliului local al 

municipiului Alexandria. 

 

 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRĂGUSIN 

 

 

 

 

 

 

 



 


