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R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea compensării procentuale ce se acordă din bugetul 
 local cu titlu de ajutor pentru energia termică în municipiul Oneşti 

 
 
           Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţa ordinară în data de 12 
decembrie 2011; 
 

          Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – ing. Emil 
Lemnaru, Raportul de specialitate al Direcţiei Economico-financiare şi Avizul Comisiei de 
studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea 
domeniului public şi privat; 
 

           În baza art.8 din Ordonanţa de Urgenţă nr.70/2011 privind măsuri de protecţie 
socială în perioada sezonului rece şi a art.36, alin.6, lit.a) pct.14 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
               

În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
Republicată,  
 
                                                         H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 – Se aprobă compensarea procentuală din bugetul local cu titlu de ajutor lunar 
pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în completarea celor acordate de la bugetul 
de stat după cum urmează: 

 
a)  7%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei 
singure este de până la 155 lei;  
b) 14%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al      
persoanei singure este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei;  
c) 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al      
persoanei singure este cuprins între 210,1 lei şi 260 lei;  
d) 27%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al     
persoanei singure este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei;  
e) 33%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al  persoanei 
singure este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei;  
f) 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei 
singure este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei;  
g) 46%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei 
singure este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei;  
h) 53%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al     
persoanei singure este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei;  
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i) 59%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei 
singure este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei;  
j) 61%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei 
singure este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei;  
k)  63%, în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins      
între 786,1 lei şi 1.082 lei.  

 
 

 Art.2 – Ajutoarele pentru energia termică prevăzute la art.1 se acordă prin 
compensarea procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar de 
consumatorul vulnerabil în limita consumului mediu lunar definit de prevederile legale în 
vigoare, până la limita de 100%. 
 
    Art.3 – Prezenta hotărâre se va comunica: 

 -    Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău; 
 -    Primarului Municipiului Oneşti; 
 -    Direcţiei de Asistenţă Socială Oneşti. 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Oprea Dănuţ 

 
 

          Contrasemnează,  
         Secretarul Municipiului,  
         Cons. jur. Daniel Spânu  

Nr.105 
din 12 decembrie 2011 
SD/JRS 

 
 


