
 

       R O M Â N I A   

       JUDEŢUL CONSTANŢA  

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 
 
 

HOTĂRÂRE NR. 143/08.03.2016 

Privind aprobarea acordării de ajutoare pentru suportarea contravalorii  

facturii de energie termică 
 

Consiliul Local Navodari, întrunit în şedinţa ordinara din data de 08.03.2016, in 

conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) si (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publica 

locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

Luând in dezbatere: 

Expunerea de motive a Primarului Orasului Navodari, proiectul de hotarare initiat de catre 

acesta, raportul compartimentului de specialitate, referatul nr. 13057/13.01.2016, avizele comisiilor 

de specialitate; 

Având în vedere prevederile OG nr. 92/2003 art. 125 privind Codul de Procedură Fiscală; 

In conformitate cu prevederile art. 8 alin. 8 din O.U.G. nr. 70 din 2011 privind măsurile de 

protecţie socială în perioada sezonului rece, Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, 

Legea nr. 5 din 2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 cu modificările şi competările ulterioare. 

Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art. 3 alin. (1) si alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. „b”, lit. „d”, alin. (6) 

lit. „a” pct. 14, art. 45, precum si ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 privind 

administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ARTICOLUL 1 – Se aprobă acordarea a 300 de ajutoare lunare pe o perioadă de 2 ani 

pentru suportarea contravalorii facturii de energie termică; 

ARTICOLUL 2 – Beneficiarii celor 300 de ajutoare sunt abonaţii sistemului centralizat de 

furnizare agent termic. 

ARTICOLUL 3 – Stabilirea se face potrivit regulamentului ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, prin extragere la sorţi; 

ARTICOLUL 4 – Extragerea se va face de către o comisie care se stabileşte prin dispoziţia 

primarului; 

ARTICOLUL 5 – Se aprobă „Regulamentul privind desemnarea celor 300 de beneficiari 

ai ajutorului lunar acordat pentru acoperirea contravalorii facturii de energie termică”; 

ARTICOLUL 6 – Stabilirea beneficiarilor se face potrivit regulamentului ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

ARTICOLUL 7 – Sumele reprezentând ajutoarele acordate se suportă din bugetul local; 

ARTICOLUL 8 – Se aprobă „Regulamentul privind stabilirea criteriilor de acordare a 

ajutoarelor pentru suportarea contravalorii facturii de energie termică”; 

ARTICOLUL 9 – Compartimentul Autoritate Tutelară-Relaţia cu Consiliul Local, va 

comunica aceasta hotarare: Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, Primarului Orasului 

Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice, Directiei 

Juridice, Compartimentului Tehnic-Investitii, Termoficare. 
  

 

Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

„ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 15 consilieri din 19 consilieri in functie. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier, POPA LUANA 

                                                                                                           CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                           Secretar, TÎRŞOAGĂ VIORICA 
 


