
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
             PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor 

vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează, pentru încălzirea locuinţei, 
energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul rece 01 noiembrie 

2018-31 martie 2019 
 

            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.10.2018; 
  Având în vedere expunerea de motive nr.159838/2018, rapoartele 
nr.162707/2018 al Direcției Economico-Financiare și nr.164426/2018 al Direcției 
Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune 
acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din 
municipiul Craiova, care utilizează, pentru încălzirea locuinţei, energie termică furnizată 
în sistem centralizat, pentru sezonul rece 01 noiembrie 2018-31 martie 2019;  

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011 
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modificată și 
completată și Hotărârii Guvernului nr.920/2011 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.b şi d coroborat cu alin.4 lit.a, alin.6 lit.a, pct.14, art. 45 
alin.2, lit.a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor 

vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează, pentru încălzirea locuinţei, 
energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul rece 01 noiembrie 
2018-31 martie 2019, prin compensarea procentuală aplicată la contravaloarea 
energiei termice utilizate lunar de consumatorul vulnerabil și înscrisă în factura 
pentru energie termică, după cum urmează: 

- 7% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este de până la 155 lei; 

- 14% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei; 

- 20% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau   
persoană singură este cuprins între 210,1 şi 260 lei; 

- 27% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei; 

- 33% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei; 



- 40% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei; 

- 46% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei; 

- 53% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei; 

- 59% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau   
persoană singură este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei; 

- 61% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei; 

- 63% în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins 
între 786,1 lei şi 1.082 lei. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administrație Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcția de 
Asistență Socială Craiova și S.C. Termo Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
               INIŢIATOR,                                                              AVIZAT, 
                  PRIMAR,                                                             SECRETAR, 
             Mihai GENOIU                                                  Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 159838/05.10.2018 

 

 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea acordării unor ajutoare lunare din bugetul local  consumatorilor 

vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie 
termică furnizată în sistem centralizat pentru sezonul rece  

01 noiembrie 2018 - 31 martie 2019 
 
 

 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie 

socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea 

Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 

nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu 

modificările şi completările ulterioare, vin în întâmpinarea populaţiei vulnerabile, prin 

eliminarea treptată a compensaţiilor de la bugetul de stat, cu consecinţa extinderii 

plajelor de venituri nete prevăzute pentru solicitanţii de ajutoare pentru încălzirea 

locuinţei cu energie termică la 786 lei/membru de familie, respectiv 1082 lei pentru 

persoana singură. 

Prin actele normative mai sus menţionate, se acordă din bugetul de stat 

compensarea procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar, 

de consumatorii vulnerabili, în limita consumului mediu lunar de energie termică pentru 

încălzire stabilită pentru familie şi persoana singură pe tip de apartament, în funcţie de 

zona de temperatură. 

În completarea acestor compensări acordate de la bugetul de stat, conform art.7 

alin. (2) lit. b şi art.8 alin. (6) din O.UG nr.70/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot stabili prin hotărâre a consiliului 

local ajutoare lunare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică. 



Prin actul normativ mai sus menţionat, unităţile administraţiei publice locale au 

obligaţia să acorde un sprijin cumulat care să reprezinte cel puţin 10% din maximul 

compensării stabilit în sarcina autorităţii locale. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 19, 

alin.2, din Legea nr. 273/ 2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, art.115, alin 1, lit.b, din Legea 215/2001 privind administrația 

public locală cu modificările si completările ulterioare, art. 128, alin.3 din Legea 

140/2017 pentru modificarea art.128 din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor 

locali, coroborate cu art. 30,31 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, propunem emiterea unei noi hotărâri 

cu caracter normativ. 

 

 

 

 

 

Primar, Director executiv , 
Mihail Genoiu Lucia Ștefan 

 

2 ex/DC 
 

 

 

  



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 162707/10.10.2018 
 
 
 
 

                                                                       Se aprobă, 
           PRIMAR, 

                                                             MIHAIL GENOIU 
 
 
 

Avizat, 
                                                   ADMINISTRATOR PUBLIC  

                                                                                                   Marian-Sorin Manda 
 
 
 

Raport 
privind aprobarea acordării unor ajutoare lunare din bugetul local  
consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează 

pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat 
pentru sezonul rece 01 noiembrie 2018 - 31 martie 2019 

 
 
 
 
 

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de 

protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare 

şi Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, s-a stabilit eliminarea treptată 

a compensărilor acordate din bugetul de stat pentru producerea energiei termice, pentru 

solicitanţii de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, persoane 

vulnerabile. Suma maximă pentru care se primesc aceste ajutoare este de 786 

lei/membru de familie, respectiv 1082 lei pentru persoana singură.  



În accepțiunea prezentei legi prin consumator vulnerabil se întelege clientul, 

persoana singură/familie, care nu îşi poate asigura din bugetul propriu acoperirea 

integrală a cheltuielilor legate de încălzirea locuinţei şi ale cărei venituri sunt situate în 

limitele mai sus menționate. 

Conform art.8, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile 

de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborat cu art. 331 din legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările 

ulterioare, ajutoarele pentru energie termică se acordă prin compensarea procentuală 

aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar de consumatorul 

vulnerabil, denumită în continuare factură pentru energie termică, în limita 

consumului mediu lunar. 

Compensarea procentuală suportată de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale se acordă astfel: 

- în proporţie de 90% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 

familie sau persoană singură este de până la 155 lei; 

- în proporţie de 80% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 

familie sau persoană singură este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei; 

- în proporţie de 70% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 

familie sau persoană singură este cuprins între 210,1 lei şi 260 lei; 

- în proporţie de 60% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 

familie sau persoană singură este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei; 

- în proporţie de 50% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 

familie sau persoană singură este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei; 

- în proporţie de 40% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 

familie sau persoană singură este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei; 

- în proporţie de 30% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 

familie sau persoană singură este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei; 

- în proporţie de 20% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 

familie sau persoană singură este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei; 



- în proporţie de 10% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 

familie sau persoană singură este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei; 

- în proporţie de 5% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 

familie sau persoană singură este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei; 

- pentru persoanele singure ale căror venituri lunare nete se situează între 786,1  

lei şi 1.082 lei compensarea procentuală este de 10%. 

În completarea compensărilor acordate de la bugetul de stat, conform art.7 și 8 

din O.UG nr.70/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sprijinirea 

populaţiei în perioada sezonului rece, autorităţile administraţiei publice locale pot 

stabili, prin hotărâre a consiliului local, măsuri de protecţie socială din bugetele locale 

în funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei 

singure, cu titlu de ajutor, după cum urmează:  

- până la 7% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie 

sau persoană singură este până la 155 lei; 

- până la 14% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie 

sau persoană singură este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei; 

- până la 20% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie 

sau persoană singură este cuprins între 210,1 lei şi 260 lei; 

- până la 27% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie 

sau persoană singură este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei; 

- până la 33% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie 

sau persoană singură este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei; 

- până la 40% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie 

sau persoană singură este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei; 

- până la 46% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie 

sau persoană singură este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei; 

- până la 53% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie 

sau persoană singură este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei; 

- până la 59% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie 

sau persoană singură este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei; 



- până la 61% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie 

sau persoană singură este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei; 

- până la 63% în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure 

este cuprins între 786,1 lei şi 1.082 lei; 

Față de sezonului rece 2017 – 2018 când a fost înregistrat un număr de 7156 

cereri, din  care aprobate 5821, în condiţiile în care venitul net pentru o familie a fost 

de maxim 786 lei/membru, respectiv 1082 lei pentru persoana singură, Direcția de 

Asistență Socială estimează pentru perioada noiembrie 2018 - martie 2019 un număr 

de 6500 solicitanți. Valoarea ajutorului maxim lunar nu va depăşi consumul efectiv iar 

plajele de acordare rămân nemodificate față de sezonul trecut, respectiv sezonul 

noiembrie 2017 - martie 2018.  

Față de cele de mai sus, în temeiul legii, propunem spre aprobare Consiliului 

Local al Municipiului Craiova acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local 

consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova care utilizează pentru încălzirea 

locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat pentru sezonul rece (01 

noiembrie 2018 - 31 martie 2019), prin compensarea procentuală aplicată la 

contravaloarea energiei termice utilizate lunar de consumatorul vulnerabil și înscrisă 

în factura pentru energie termică, astfel: 

- 7% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 

persoană singură este de până la 155 lei; 

- 14% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 

persoană singură este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei; 

- 20% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 

persoană singură este cuprins între 210,1 şi 260 lei; 

- 27% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 

persoană singură este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei; 

- 33% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 

persoană singură este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei; 

- 40% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 

persoană singură este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei; 



- 46% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 

persoană singură este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei; 

- 53% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 

persoană singură este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei; 

- 59% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 

persoană singură este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei; 

- 61% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 

persoană singură este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei; 

- 63% în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este 

cuprins între 786,1 lei şi 1.082 lei. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, ȘEF SERVICIU, 

Lucia  Ştefan Daniela Militaru 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 

Consilier Daniela Crețu 

 

 

2 ex/D.C. 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 164426/11.10.2018 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

 _ Expunerea de motive nr. 159838/05.10.2018                 

− Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 162707/10.10.2018 

privind aprobarea acordării unor ajutoare lunare din bugetul local  consumatorilor 

vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei 

energie termică furnizată în sistem centralizat pentru sezonul rece 01 noiembrie 

2018 - 31 martie 2019, 

− art.7, art. 8, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de 

protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborat cu art. 331 din legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările 

ulterioare coroborat cu art.  art.45 alin.1  din Legea administratiei publice locale 

nr.215/2001. 

− Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

 Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 162707/10.10.2018  

privind aprobarea acordării unor ajutoare lunare din bugetul local  consumatorilor 

vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie 

termică furnizată în sistem centralizat pentru sezonul rece 01 noiembrie 2018 - 31 martie 

2019. 

 

Director Executiv     Intocmit           



SERVICIUL EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

NR.26721/02.10.2018 

 

 AVIZAT, 

ADMINISTRATOR PUBLIC, 

MARIAN-SORIN MANDA 

 

 

Notă de fundamentare 

privind aprobarea acordării unor ajutoare lunare din bugetul local  

consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru 

încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat pentru sezonul 

rece 01 noiembrie 2018 - 31 martie 2019 

 

 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie 

socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea 

Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 

nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu 

modificările şi completările ulterioare, vin în întâmpinarea populaţiei vulnerabile, prin 

eliminarea treptată a compensaţiilor de la bugetul de stat, cu consecinţa extinderii 

plajelor de venituri nete prevăzute pentru solicitanţii de ajutoare pentru încălzirea 

locuinţei cu energie termică la 786 lei/membru de familie, respectiv 1082 lei pentru 

persoana singură. 

Prin actele normative mai sus menţionate, se acordă din bugetul de stat 

compensarea procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar, 

de consumatorii vulnerabili, în limita consumului mediu lunar de energie termică pentru 

încălzire stabilită pentru familie şi persoana singură pe tip de apartament, în funcţie de 

zona de temperatură. 

Compensarea procentuală suportată de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale se acordă astfel: 

- în proporţie de 90% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 

familie sau persoană singură este de până la 155 lei; 

- în proporţie de 80% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 

familie sau persoană singură este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei; 

- în proporţie de 70% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 

familie sau persoană singură este cuprins între 210,1 lei şi 260 lei; 

- în proporţie de 60% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 

familie sau persoană singură este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei; 

- în proporţie de 50% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 

familie sau persoană singură este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei; 



- în proporţie de 40% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 

familie sau persoană singură este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei; 

- în proporţie de 30% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 

familie sau persoană singură este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei; 

- în proporţie de 20% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 

familie sau persoană singură este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei; 

- în proporţie de 10% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 

familie sau persoană singură este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei; 

- în proporţie de 5% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 

familie sau persoană singură este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei; 

- pentru persoanele singure ale căror venituri lunare nete se situează între 786,1 

lei şi 1.082 lei compensarea procentuală este de 10%. 

În completarea acestor compensări acordate de la bugetul de stat, conform art.7 

alin. (2) lit. b şi art.8 alin. (6) din O.UG nr.70/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot stabili prin hotărâre a consiliului 

local ajutoare lunare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică. 

Nivelul compensărilor ce se acordă de la bugetele locale poate fi: 

- până la 7% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 

persoană singură este până la 155 lei; 

- până la 14% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie 

sau persoană singură este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei; 

- până la 20% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie 

sau persoană singură este cuprins între 210,1 lei şi 260 lei; 

- până la 27% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie 

sau persoană singură este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei; 

- până la 33% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie 

sau persoană singură este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei; 

- până la 40% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie 

sau persoană singură este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei; 

- până la 46% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie 

sau persoană singură este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei; 

- până la 53% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie 

sau persoană singură este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei; 

- până la 59% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie 

sau persoană singură este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei; 

- până la 61% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie 

sau persoană singură este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei; 

- până la 63% în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este 

cuprins între 786,1 lei şi 1.082 lei; 

Prin actul normativ mai sus menţionat, unităţile administraţiei publice locale au 

obligaţia să acorde un sprijin cumulat care să reprezinte cel puţin 10% din maximul 

compensării stabilit în sarcina autorităţii locale. 

Menţionăm că, în perioada sezonului rece 2017 - 2018, au fost înregistrate un 

număr de 7156 cereri, dintre care au fost aprobate 5821, în condiţiile în care venitul net 

pentru o familie a fost de 786 lei/membru, respectiv 1082 lei pentru persoana singură. 



Întrucât nu se modifică plajele de venituri nete pentru perioada noiembrie 2018 - martie 

2019, estimăm ca numărul solicitanţilor pentru acest sezon rece să fie de 6500. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 70/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare şi H.G. nr. 920/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

adoptarea unei hotărâri privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local 

consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova care utilizează pentru încălzirea 

locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat pentru sezonul rece (01 

noiembrie 2018 - 31 martie 2019), prin compensarea procentuală aplicată la 

contravaloarea energiei termice utilizate lunar de consumatorul vulnerabil și înscrisă în 

factura pentru energie termică, astfel: 

- 7% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 

persoană singură este de până la 155 lei; 

- 14% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 

persoană singură este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei; 

- 20% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 

persoană singură este cuprins între 210,1 şi 260 lei; 

- 27% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 

persoană singură este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei; 

- 33% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 

persoană singură este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei; 

- 40% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 

persoană singură este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei; 

- 46% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 

persoană singură este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei; 

- 53% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 

persoană singură este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei; 

- 59% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 

persoană singură este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei; 

- 61% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 

persoană singură este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei; 

- 63% în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins 

între 786,1 lei şi 1.082 lei. 
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