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Din nou la şcoală Creaţii cărbuneştene
Nu se vinde pragul părintesc

Viaţa e un vis frumos de noapte,
Pe care îl trăieşti necontenit,

Dar vine-o zi cînd visul se sfârşeşte
Şi te trezeşti că ai îmbătrânit...

Atunci asculţi chemarea dorului,
Venită dinspre sat pe vechi poteci,

Şi-n armonia dulce-a cerului,
La casa părintească te intorci.

cu paşi sfioşi intri în bătătură,
Privesti în jur... nimic nu recunoşti

Şi tot ce te-nconjoară vrea să-ţi spună
Despre ruina casei părinteşti.

Oborul, plin cândva cu animale,
E gol şi trist, de vreme răvăşit,
Cu porţi ce scârţâie în balamale
Şi-i peste tot de ierburi năpădit...

Nu are cine ca să-ţi iese în cale
C-ai tăi demult, demult s-au prăpădit,

Te-au aşteptat o viaţă cu răbdare,
Tu n-ai venit, la ei nu te-ai gândit.

Ei ţi-au lăsat o casă ca-n poveşti,
Cu ghiocei, cu vie şi livezi,

Cu ciripit de păsări la fereşti,
Venişi acum ca s-o înstrăinezi...

Purtat de valul vieţii-n a ta lume,
Tu ai uitat de crezul strămoşesc,

Transmis prin generaţii, peste vreme,
Că nu se vinde pragul părintesc.

Căci va veni o zi şi pentru tine,
Când la părinţii tăi tu vei pleca,

Despre căsuţa lor ce le vei spune?
Ce nepoţel trăieşte acum în ea?

Nu vei găsi cuvânt de alinare,
Când vor afla ce ai făcut cu ea

Blestemul lor, rostit cu-ndurerare,
O veşnicie tu îl vei purta...

Prof. Benedict Crăsnaru

Spre deosebire de anii precedenti, inceputul noul an scolar 
a debutat pe data de 12 septembrie, intr-o zi de toamna in-
sorita.

Dupa o binemeritata vacanta, vine in sfarsit momentul re-
intalnirii cu colegii, dar si cu dascalii. Pe fata tuturor s-a ob-
servat emotia reintalnirii: profesori, invatatori, elevi, parinti si 
bunici. Cei din urma traiesc parca nostalgia anilor trecuti, ani 
in care si ei au avut aceleasi emotii. Invitati la festivitatea de 

deschidere a noului an scolar au fost: primarul orasului Ing.Jr. 
Mazilu Mihai Viorel, reprezentanti ai Inspectoratului Scolar 
Judetean, preotul Dumitrescu Aurelian si reprezentanti ai Pol-
itiei orasului. Acestia eu transmis un nou an scolar cu multe 
realizari si satisfactii. De asemenea elevilor de la Scoala Gen-
erala “George Uscatescu“, dar si parintilor acestora, deoarece 
sunt nevoiti sa-si desfasoare activitatea in doua schimburi, 
pana la finalizarea lucrarilor de reabilitare a scolii.

Mult succes tuturor elevilor si profesorilor !
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HOTĂRÂRE  
privind  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 
oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2011
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere :
- proiectul de hotărâre;rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate;
- expunerea de motive; raportul de specialitate al biroului 
buget /contabilitate – resurse/ umane; 
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările 
si completările ulterioare ;
- Legea nr. 286 /2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice 
pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor privind finanţele 
publice şi OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice;
- Scrisoarea – cadru nr. 372847/15.09.2010 elaborată de Min-
isterul Finanţelor Publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi 
completările ulterioare ;
- referatul nr. 11.578/24.08.2011 întocmit de dna Cocioabă 
Janina privind recalcularea impozitelor la clădiri şi terenuri 
persoane fizice în perioada 01.01.2011 – 30.07.2011 cu suma 
de 20.000 lei;   
- referatul nr.11.415 / 18.08.2011 întocmit de d-na Sîrbu Sută 
Ana - Bibliotecă;
- referatul nr.8.942 /09.06.2011 întocmit de d-na Luntraru 
Codruţa – Creşa de Copii ;
- adresa nr.5075/10.08.2011- transmisă de Spitalul Orăşenesc 
Tg.Cărbuneşti, înregistrată la Primăria Tg. Cărbuneşti cu nr. 
11.170 / 10.08.2011;
 - referatul nr. 11.277 / 16.08.2011 şi referatul nr. 11.418 
/18.08.2011 întocmite de domnul Dobrotă Vasile din cadrul 
Centrului Cultural Tudor Arghezi – organizare zilele oraşului 
în perioada 25.08 – 29.08.2011;
 - referat nr. 11.377 / 18.08.2011 întocmit Berbecel Georgeta 
– biroul Contabilitate, buget, resurse umane privind virări 
credite bugetare;
 - cererea nr. 14/01.08.2011 întocmită de Maica Stareţă Hris-
tofora Drăghici – Mănăstirea Sf.Ioan Botezătorul,  înregistrată 
la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 10.767/ 01.08.2011
- contul de execuţie la data de 16.08.2011;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.-  Se aprobă  rectificarea Bugetului de venituri şi chel-
tuieli pe anul 2011 al oraşului Tg.Cărbuneşti cu suma totala 
de + 20,00 mii lei  pe capitole bugetare, conform anexei nr.1. 
Art.2.- Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si chel-
tuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii  
pe anul 2011 cu suma totală de  + 1.965,89 mii lei pe capitole, 
conform anexei nr.2.
Art.3.- Se aprobă următoarele virări de credite bugetare, la 
capitolele bugetare 51.02, 84.02, 66.10, 67.10, 70.10 la titlul 
20 şi titlul 71 între articole şi alineate, 
Art.4.- Anexele nr. 1- 2  fac parte integrantă din prezentul 
proiect de hotărâre.  
Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si 
serviciile de specialitate din cadrul instituţiei şi ordonatorii 
terţiari de credite (Centrul Financiar „Tudor Arghezi”, Spi-
talul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti  si DSC Tg.Carbunesti) vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .

HOTĂRÂRE
privind  desfăşurarea  Zilelor Oraşului Tg. Cărbuneşti  şi a  
Festivalului de Muzică Lăutăreasca  ,,Gena Bârsan”- ediţia 
a-VI-a -2011
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având  în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul  domnului Dobrotă Vasile;
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările 
si completările ulterioare ;
- Legea nr. 286 /2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011;
- HCL nr.7/2011- privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2011;
- Regulamentul de desfăşurare a Festivalului de muzica 
lăutăreasca ,,Gena Bârsan” ediţia  a-VI-a  - 2011. 

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- (1) Zilele oraşului Tg. Cărbuneşti se desfăşoară în pe-
rioada 25-29 august 2011 conform Programului prevăzut în 
anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
(2) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-
artistice se aprobă suma de 34.300 lei din care : 24.000 lei din 
bugetul local şi 10.300 lei din sponsorizări.          

 Art.2.-(1) Festivalul de Muzica Lăutăreasca „GENA BÂR-
SAN” - ediţia a -VI- se  desfăşoară în oraşul Tg. Cărbuneşti  
pe data de 26 august 2011.
(2) Conform Regulamentului  de organizare a Festivalului se 
aprobă efectuarea următoarelor cheltuieli: 
-Premiul I :  TARAFURI  în valoare de 1400 lei –brut;
-Premiul  I: RAPSOZI    în valoare de 550 lei –brut;
-Premii speciale la TARAFURI = 2x500 lei brut;
 - Confecţionarea trofeelor = 1500 lei 
 - Prezentatori = 550 lei  
TOTAL CHELTUIELI    = 5.000 lei

HOTĂRÂRE
privind  valorificarea prin licitaţie publică  deschisă cu stri-
gare  a două bunuri mobile ce aparţin domeniului privat al  
oraşului  Tg.Cărbuneşti 
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
 Având  în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate;
- expunerea de motive; Raportul de specialitate ale birou-
lui Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul 
Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de 
transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor aparţinând 
instituţiilor publice, modificata;
 -Ordinul nr. 2861/2009, a aprobat noi norme privind orga-
nizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura ac-
tivelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
- Raportul de evaluare  nr.451/27.07.2011 întocmit de SC 
Consulting Company SRL Tg. . Jiu  in baza contractului de 
servicii nr. 10.111/15.07.2011;
- referatul nr.7383/12.05.2011 întocmit de d-nul Mladin Mir-
cea ;
- prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.112/2000 
pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 
casare şi valorificare a activelor corporale  care alcătuiesc do-
meniul public şi privat  al statului şi al  unităţilor administrativ 
–teritoriale, aprobata prin Legea nr.246/2001;
- fisele de inventar si  calculul amortizării  celor doua mijloace 
fixe ce urmează a fi valorificate;
- Legea nr. 273/2006- privind Finanţele Publice Locale cu 
modificările ulterioare ;
În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ul-
terioare, 

HOTĂRĂŞTE
 Art.1.-  Se aprobă  iniţierea procedurii de vânzare a 
următoarelor mijloace fixe ce aparţin domeniului privat al 
oraşului  Tg.Cărbuneşti    1.Tractor U650 cu nr. de inmatricu-
lare GJ-03-UWA;
2.Autospeciala pompieri cu nr. de inmatriculare GJ-15-SPP;
 Art.2.- (1) Se aprobă preţurile de pornire la licitaţie, stabilite 
prin raportul de evaluare  nr.451/27.07.2011.
(2) Licitaţia prin  vânzare cu strigare se va desfăşura in baza 
caietului de sarcini şi a instrucţiunilor privind organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiei, astfel:
1 .Tractor U650 cu nr. de înmatriculare GJ-03-UWA = 
6.324,00 LEI;
2. Autospeciala pompieri cu nr. de înmatriculare GJ-15-SPP 
= 19.592,00 lei; 
(3) In cazul in care la  prima procedura de licitaţie organizata  
nu se vinde nici unul dintre cele doua mijloace fixe se repeta 
procedura prin diminuarea preţului de pornire  la licitaţie cu 
un procent de 10% si daca nu se vând  nici după aceasta pro-
cedura,  se va proceda la casarea  lor .
Art.3.- Sumele rezultate prin vânzarea sau valorificarea prin 
casare a celor doua bunuri mobile de la art. nr.1 din prezenta, 
constituie  venituri ale bugetului local, care vor fi utilizate 
pentru reparaţiile  maşinilor din dotarea SVSU.

HOTĂRÂRE
privind   modificarea destinaţiei clădirii neterminate „Centrala 
Termica, alimentare cu apa, post trafo” în  „Farmacie cu cir-
cuit închis” din structura spitalului Oraş Tg. Carbunesti
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având  în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate ale biroului Administrarea Dome-
niului Public si Privat din cadrul 
- protocolul de predare –primire încheiat intre DSP TG 
JIU/Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti  si Consiliul Local 
Tg.Cărbuneşti înregistrat sub nr. 9994/06.07.2011;
- Ordinul nr. 2861/2009, a aprobat noi norme privind orga-

nizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura ac-
tivelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 - solicitarea nr 3740/28.06.2011 a Spitalului Orăşenesc Tg. 
Carbunesti;
-Legea nr.  273/2006 - privind Finanţele Publice Locale cu 
modificările ulterioare 
În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ul-
terioare, 

HOTĂRĂŞTE
Art.1.-  Se aprobă  schimbarea  destinaţiei clădirii netermi-
nate din  „Centrala Termica, alimentare cu apa, post trafo” 
în  „Farmacie cu circuit închis” din structura spitalului Oraş 
Tg.Cărbuneşti, urmând ca toţi paşii de autorizare şi avizare,  
precum şi întocmirea documentaţiei tehnice pentru efectuare 
lucrărilor necesare finalizării construcţiei ca farmacie, să fie în 
responsabilitatea Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti. 
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din 
cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti şi conducerea Spitalului 
Orăşenesc Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.

 HOTĂRÂRE
privind modificarea articolului 1  din  HCL nr. 43/26 mai 
2008
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
 Având  în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate ale biroului Administrarea Do-
meniului Public si Privat din cadrul Primăriei oraşului 
Tg.Cărbuneşti ;
- Prevederile Legii 215/2001, privind administraţia publica 
locala, cu modificările si completările ulterioare ;
-Prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ul-
terioare ;

HOTĂRĂŞTE
 Art. I. Articolul  1 al HCL nr. 43 din 26 mai 2008 se modifică 
si va avea următorul cuprins :
 Art.1.- Se aprobă cumpărarea unui teren în suprafaţa de 5.450 
mp, de câtre Consiliul Local Tg.Cărbuneşti,  pentru amenajar-
ea unui drum intre Calea Ferata si Drumul Sătesc Pojogeni.”
Art. II. Primarul oraşului şi compartimentele de resort din 
cadrul Primăriei Târgu  Cărbuneşti  vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind vânzarea terenului în suprafaţă de 54 mp, situat in Str. 
Pietii, nr. 48 E,  oras Tg.Carbunesti, jud. Gorj, domnului Ghiţă 
Aurelian Dary
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
 Având  în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate ale biroului Administrarea Do-
meniului Public si Privat din cadrul Primăriei oraşului 
Tg.Cărbuneşti ;
- Solicitarea nr. 8327/30.05.2011,din partea d-lui Ghiţă Au-
relian Dary ;
- Raport de evaluare, întocmit de S.C CONSEVAL SRL-ex-
pert evaluator ing. Giura Iulian ;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 
juridic al acesteia, republicata ;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, 
republicată;
În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ul-
terioare, 

HOTĂRĂŞTE
 Art.1. – Se însuşeşte  Raportul de Evaluare efectuat de SC 
CONSEVAL SRL - expert tehnic autorizat - ing. Giura Iulian 
pentru terenul in suprafaţa 54 mp,  situat in Str. Pieţii, nr. 48 
E, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj.
 Art.2.- Se aprobă vânzarea  terenului in suprafaţa de 54 mp,  
situat in Str. Pieţii, nr. 48 E, oraş Tg.Carbunesti, domnului 
Ghiţă Aurelian Dary.
 Art.3.- Preţul vânzării terenului in suprafaţa de 54 mp,  situat 
in Str. Pieţii , nr. 48 E,  oraş Tg.Cărbuneşti este de 8.400 lei.
Art.4.- Se împuterniceşte primarul oraşului Tg.Cărbuneşti, 
domnul Mazilu Mihai Viorel sa încheie contractul de vânzare 
- cumpărare în forma autentică la Biroul Notarului Public, 
taxele aferente urmând a fi suportate de cumpărător. 

Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţa lunii August 2011
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Recensământul populaţiei - perioada 20 - 31 octombrie 2011

Sport
Clasamentul şi programul etapei a VI-a a echipei de fotbal “Gilortul“ Tîrgu Cărbuneşti

Lista recenzorilor admisi

ANDREI  GR.NICOLAE
ARDELEANU ALIVIAN  PETRE
ARDELEANU ELENA -DORIANA
ARDELEANU GHE. DORORES-ELENA
ASPREA AURELIA-RAMONA
BĂLĂNOIU VASILE
BERBECEL N. GEORGETA NICULINA
BIRĂU ELENA -IULIANA
BORCAN  CLAUDIA
BUDRIGĂ   B. FLORIANA
CĂLINA IONUŢ ADRIAN
CĂŞUNEANU GEORGE ALEXANDRU
CHIRIŢĂ  V. LIANA –ELENA
CIONTESCU  ST. CIPRIAN –IONUŢ 
CIOPLEA V. ION
CÎRTÂNA T. ION 
COCIOABĂ  I. ALEXANDRU –ALIN 
COCIOABĂ I.IONUT -CĂTĂLIN
DĂNĂIAŢĂ I. DANIELA
DIACONU I.LUMINIŢA CODRUŢA
DORONDEI I.LEONID -MARIUS
CORICI I. SORIN
FRUMUŞELU R. MONICA
GĂRĂIACU CODRUŢA-ALEXANDRA
GARNICEANU D. FLAVIA CLAUDIA
GEANA NICOLAE OCTAVIAN
GHETA I.I. ANA –MARIA ELENA
GHINEA I. DARIUS
ILIE  ELENA
IONAŞCU  GHE.IOANA
IORGOVAN I.VASILICA
ISTRATE ALEXANDRU MIHAI
LĂTĂREŢU  A. IONELA- NELY
LIMBERGHER SORINEL -MĂDĂLIN
LUNTRARU A. CRISTIAN
MĂLĂELEA  V. ANA – MARIA-CRISTINA
MALAELEA MATEI
MARIAN F. ELENA
MIRUŢĂ C. ELENA -LOREDANA
MOTORGEANU N. GEORGIANA -LARISA
NEGREA  ADRIAN
PETRICA  P. LOREDANA- ELENA
POP  M. MARIA 
PREDA  N. ION 
PREDA I. CONSTANTIN
ROGOJEANU  SABIN
SANDU ROŞU D. ARIS-ALIN
SĂVESCU CORINA- DANIELA
SĂVESCU LUIZA - CRISTINA
SCURTU CAMELIA 
SURLEA  C. IULIA
ŢIMURLEA DUMITRU
TOMULESCU  MARIANA
TOFOLAN  VASILE
TROCAN  V. MIHAELA
VĂDUVA VASILE -PAUL
VASILE MĂDĂLIN
ZAMFIRA V.A  MIHAI-ADI
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Biroul Resurse Umane va informeaza

“Primaria Tg.Carbunesti judetul Gorj organizeaza concurs de ocupare  în  functia publica de  executie  vacanta de  consilier ju-
ridic, clasa I, grad profesional asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Tg.Carbunesti .

     Probele stabilite pentru concursul de ocupare :
- proba scrisa -  26 octombrie  2011, orele 10,30, la sediul Primariei orasului Tg.Carbunesti;
        Data limita de depunere a dosarelor de participare la concurs este în termen de 20 zile de la data publicarii anuntului în Moni-

torul Oficial al României, Partea a III-a si va contine în mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din Hotarârea Guvernului 
nr. 611/2008, modificata si completata prin H.G. nr.1173/2008, respectiv:

             3.1. formularul de înscriere prevazut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008, modificata si completata prin H.G. 
nr.1173/2008;

3.2. copia actului de identitate;
3.3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
3.4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca si, dupa caz, în specialitatea studiilor 

necesare ocuparii functiei publice.
    4. Conditiile de participare la concursul de ocupare:
       4.1 Conditii generale - Candidatii trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute de art. 54 si art.57 alin(2)  din Legea nr.188/1999 

privind Statutul functionarilor publici, republicata(r2) cu modificarile si completarile ulterioare;
   4.2. Conditiile specifice de ocupare sunt:
-  studii universitare de licenta sau studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in speciali-

tatea DREPT ; 
-  cunostinte operare  P.C. (Microsoft Office - WORD, EXCEL) - nivel mediu;     
  5. Bibliografia:
1.    Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - text republicat în 

MONITORUL OFICIAL, PARTEA I,  Nr. 123 din 20  februarie 2007;
2.    Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare - text 

republicat în  MONITORUL OFICIAL, PARTEA I, Nr. 365 din 29 mai 2007;
3.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata - text republicat în MONITORUL OFICIAL, 

PARTEA I, Nr.  525  din  2 august 2007;
   4.  Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, publicata in Monitorul Oficial  
         nr. 663 din23 oct.2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
5.    Hotarârea de Guvern nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul 

acces la informatiile de interes public, publicata in Monitorul Oficial nr. 167 din 08.03.2002;
6.    Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ,publicata in Monitorul Oficial nr. 1154/07 dec 2004, cu modificarile si 

completarile ulterioare ;
7.    Ordonanta de Guvern nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, publicata in Monitorul Oficial 

nr.84 din 01 febr. 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
8.    Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor pub-

lice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, actualizata:Titlul IV Conflictul de interese si regimul incompati-
bilitatilor in exercitarea demnitatilor publice si functii publice,art.79,Sectiunea a 4-a Incompatibilitati privind alesii locali,Sectiunea 
a 5-a Incompatibilitati privind functiile publice art.94-98, art.111 si art.114.

Biroul Asistenta Sociala va informeaza
Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind măsurile de protecţie socială în se-

zonul rece, care stabileşte limitele de venit până la care consumatorii consideraţi vulnerabili vor putea primi ajutorul lunar pentru 
încălzire, dar şi valoarea acestuia.

Potrivit proiectului publicat pe site-ul Ministerului Muncii, este definit drept consumator vulnerabil “persoana singură sau familia 
care, din motive economice, de sănătate, vârstă sau de altă natură, nu poate să-şi menţină locuinţa în condiţii adecvate de temperatură, 
respectiv la cel puţin 21 de grave Celsius şi care pentru aceasta necesită intervenţia din partea autorităţilor administraţiei publice 
prin măsuri de sprijin”.

Astfel, se arată în proiectul publicat de Ministerul Muncii, consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei 
energie termică furnizată în sistem centralizat beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei acordat din bugetul de stat în 
situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 786 de lei în cazul familiilor şi 1.082 de lei în cazul 
persoanei singure. Totodată, se arată în proiect, autorităţile locale pot acorda consumatorilor vulnerabili, din bugetele locale, aju-
toare lunare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, în completarea celor de la bugetul de stat.

În acest caz, compensările acordate de la bugetul de stat merg de la 90%, acolo unde venitul mediu net pe membru de familie este 
de până la 155 de lei, până la 5%, dacă venitul mediu net este cuprins între 615,1 lei şi 786 de lei.

Totodată, în cazul consumatorilor vulnerabili care îşi încălzesc locuinţele folosind gaze naturale, ajutoarele lunare pornesc de la 
262 de lei, dacă venitul mediu net pe membru de familie este de până la 155 de lei, şi ajung la 19 lei pe lună, în cazul în care venitul 
mediu net este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei.

Pentru familiile care folosesc pentru încălzirea locuinţelor lemne, cărbuni sau alţi combustibili petrolieri, ajutorul pentru încălzirea 
locuinţei porneşte de la 54 de lei, în cazurile cu cele mai mici venituri, de până la 155 de lei, şi ajung la 16 lei, pentru familiile situ-
ate în zona superioară a plafonului de venituri.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă stabileşte şi modul de calculare a venitului mediu net, precum şi alte condiţii care trebuie 
îndeplinite pentru acordarea ajutorului pentru încălzire. Astfel, la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau 
în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de 
stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, 
cu excepţia ajutorului social prevăzut de Legea 416/2001, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar 
acordat elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu.

Mai mult, în cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate numai categoriile de bunuri cuprinse în lista bunurilor 
considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, aceasta beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei. Pe de altă parte, 
dacă familia sau persoana singură deţine cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă 
necesitate pentru nevoile familiale, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.


