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R E F E R A T 

 

          

 

              Priveşte:  aprobarea  de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 

combustibili 

                               petrolieri, din bugetul local,  pentru perioada sezonului rece noiembrie 2017 – 

                               martie 2018, 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 transele si cuantumurile prevăzute la art. 11 alin. (1) si alin. (2). 

             În funcţie de veniturile nete medii lunare pe membru de familie respectiv persoana 

singura , propunem acordarea de ajutoare lunare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, carbuni, 

combustibili petrolieri, constand in lemne de foc, consumatorilor vulnerabili care utilizeaza 



pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni, combustibili petrolieri pe perioada sezonului rece 

noiembrie 2017-martie 2018, ajutor care se acorda o singura data/sezon rece. 

             De asemenea pentru beneficiarii de ajutor social care utilizeaza pentru încălzirea 

locuinţei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, in conformitate cu prevederile legale, 

propunem acordarea de ajutoare constand in lemne de foc, ajutor care se acorda o singura 

data/sezon 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. 11 alin. (3) din OUG nr. 70/ 2011, cu modificarile si 

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

carbuni, combustibili petrolieri, 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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