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R E F E R A T 

          

 

 

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

din 

                              bugetul local, pentru perioada sezonului rece ianuarie 2019 – martie 2019, 

                              persoanelor singure si familiilor din municipiul Alexandria                  

 

            Având în vedere art. 7 alin. 2 lit. b 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, prin acordarea de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, în 
completarea celor de la bugetul de stat. 

            În funcţie de veniturile medii lunare pe membru de familie propunem acordarea de 
ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat după cum 
urmează:  

a) 6,8% , in situaţia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de pana la 
155 lei, iar familia nu beneficiază de ajutor social conform Legii nr. 416/2011, cu 



modificările şi completările ulterioare; 
b) 13,8%, in situaţia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie  este cuprins 

intre 155,1 lei si 210 lei; 
c) 19,8%, in situaţia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie  este cuprins 

intre 210,1 lei si 260 lei; 
d) 26,8%, in situaţia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie  este cuprins 

intre 260,1 lei si 310 lei; 
e) 32,8%, in situaţia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie  este cuprins 

intre 310,1 lei si 355 lei ; 
f) 39,8%, in situaţia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie  este cuprins 

intre 355,1 lei si 425 lei; 
g) 45,8%, in situaţia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie  este cuprins 

intre 425,1 lei si 480 lei ; 
h) 52,8%, in situaţia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie  este cuprins 

intre 480,1 lei si 540 lei ; 
i) 58,8%, in situaţia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie  este cuprins 

intre 540,1 lei si 615 lei; 
j) 60,8%, in situaţia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie  este cuprins 

intre 615,1 lei si 786 lei. 
            În funcţie de veniturile medii lunare ale persoanei singure propunem acordarea de 
ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat după cum 
urmează:  

a) 9,8% , în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 
155,1 lei şi 210 lei; 

b) 19,8%, in situaţia in care venitul net mediu lunar al persoanei singure  este cuprins intre 
210,1 lei si 260 lei; 

c) 26,8%, in situaţia in care venitul net mediu lunar al persoanei singure  este cuprins intre 
260,1 lei si 310 lei; 

d) 32,8%, in situaţia in care venitul net mediu lunar al persoanei singure  este cuprins intre 
310,1 lei si 355 lei; 

e) 39,8%, in situaţia in care venitul net mediu lunar al persoanei singure  este cuprins intre 
355,1 lei si 425 lei; 

f) 45,8%, in situaţia in care venitul net mediu lunar al persoanei singure  este cuprins intre 
425,1 lei si 480 lei; 

g) 52,8%, in situaţia in care venitul net mediu lunar al persoanei singure  este cuprins intre 
480,1 lei si 540 lei; 

h) 58,8 %, in situaţia in care venitul net mediu lunar al persoanei singure  este cuprins intre 
540,1 lei si 615 lei; 

i) 60,8%, in situaţia in care venitul net mediu lunar al persoanei singure  este cuprins intre 
615,1 lei si 786 lei; 

j) 62,8%, in situaţia in care venitul net mediu lunar al persoanei singure  este cuprins intre 
786,1 lei si 1082 lei. 

              Avand in vedere numarul ridicat de familii sau persoane singure care nu dispun de 

resurse financiare si se afla in imposibilitatea achitarii integrale a cheltuielilor cu incalzirea 



locuintei, propunem acordarea de ajutoare din bugetul local pentru energia termica furnizata in 

sistem centralizat, 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. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DOINA NEDEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


