
 
 ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T A R A R E 
 
 
 

             Priveste:  acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in 
sistem centralizat  din bugetul local al municipiului Alexandria pentru  perioada  
noiembrie-decembrie 2010 si  ianuarie-martie 2011 

 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere: 

- expunerea de motive nr. 20891/ 22.10.2010  a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr. 21197 / 25.10. 2010 al Directiei Buget Finante Taxe si Impozite 

din cadrul  Primariei Alexandria; 
- referatul nr. 6337/ 22.10.2010 al  Serviciului public de interes local Administratia Activitatilor 

Sociale, Protectie Sociala;  
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria; 
- prevederile art. 13, lit. (a ) si (b ), din  OUG nr. 5 /2003 privind acordarea de ajutoare pentru 

incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati acordate populatiei pentru plata energiei 
termice, modificata si completata; 

- prevederile art. 36, alin.(2), lit. d si alin.(6), lit. a, pct.2 din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata., cu modificarile si completarile ulterioare. 

      In temeiul prevederilor  art. 45, alin. (1) si ale art. 115, alin. (1), lit. b,  din Legea nr. 215/2001 
a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art. 1. Se aproba acordarea de ajutoare  lunare pentru incalzirea locuintei cu energie termica 
furnizata in sistem centralizat, din bugetul local, pentru perioda sezonului rece noiembrie – decembrie 
2010, ianuarie-martie 2011. 

Art. 2. Compensarea procentuala se stabileste in functie de venitul net mediu lunar pe 
membru de familie, respectiv al persoanei singure, dupa cum urmeaza: 
            a) in proportie de 90%  in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure, se situeaza pana la 155 lei; 
            b) in proportie de 80% in care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al 
persoanei singure, se situeaza intre 155,1 lei si 210 lei; 
            c) in proportie de 70% in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 210,1 lei si 260 lei; 
           d) in proportie de 60% in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 260,1 lei si 310 lei; 
           e) in proportie de 50% in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 310,1 lei si 355 lei; 
           f) in proportie de 40% in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 355,1 lei si 425 lei; 
           g) in proportie de 30% in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 425,1 lei si 480 lei; 



           h) in proportie de 20% in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 480,1 lei si 700 lei. 
 Art. 3. Pentru familiile si persoanele singure prevazute la art. (2) lit. a) , beneficiare ale 
ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, compensarea procentuala se stabileste in proportie de 100%. 
  Art. 4. Ajutorul lunar acordat din bugetul local este egal cu produsul dintre compensarea 
procentuala stabilita conform art. 2 si art. 3 din prezenta hotarare, consumul maxim lunar stabilit pe 
tip de apartament in functie de zona de temperatura si pretul local de referinta . 
           Art. 5 . Ajutorul lunar efectiv  acordat  din bugetul local  familiei, respectiv persoanei singure  
pentru incalzirea locuintei cu agent termic in sistem centralizat, se stabileste de catre S.C.Terma Serv 
S.R.L. in urma inaintarii catre acest furnizor a situatiei privind titularii si  ajutoarele lunare calculate 
conform art. 4  din prezenta hotarare, iar aceast ajutor nu poate depasi valoarea facturata  ramasa de 
plata dupa acordarea ajutorului lunar din bugetul de stat. 
           Art. 5. Prin grija Serviciului Cancelarie , prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii , Primarului municipiului Alexandria , Serviciului 
public de interes local Administratia Activitatilor Sociale Protectie Sociala si SC Terma Serv  SRL 
pentru  cunoastere si punere in aplicare .  
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