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HOTĂRÂREA NR.511/2018 

privind acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure cu 
domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe 
ţară  garantat la plată, pe membru de familie în vederea plăţii serviciilor de alimentare cu apă şi 
canalizare  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,  

JOI 27 SEPTEMBRIE 2018   

 

Examinând: 

 Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare,  înregistrat cu nr.         

655/2018; 

 Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 15098/2018, promovat de  Direcţia de Asistenţă 

Socială, prin care se propune acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi 

persoanele singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor băneşti nete lunare sub 

salariul minim brut pe ţară  garantat la plată, pe membru de familie în vederea plăţii serviciilor 

de alimentare cu apă şi canalizare. 

 

Având în vedere : 

 Art. 23 - 25 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale; 

 Art. 54 şi art. 56 din H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

 Art.12 lit. m) – n), art. 12
1
, art. 12

2
, art. 23 şi 24 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare modificată şi completată prin Legea nr. 215/2018;  

 Legea nr. 416 /2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ş i completarile ulterioare; 

 O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică, republicată, art. 7, 
alin. 13; 

 Art. 36, alin (2), lit. d), alin (6), lit. (a), pct 2, din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificări şi completări ulterioare; 

 Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

 Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

 

În temeiul prevederilor: 

 Art.39 alin.1, art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele 

singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul 

minim brut pe ţară  garantat la plată, pe membru de familie în vederea plăţii serviciilor de 

alimentare cu apă şi canalizare. 
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Art. 2 Se aprobă Regulamentul de acordare a ajutorului lunar în vederea plăţii serviciilor de 

alimentare cu apă şi canalizare pentru fiecare familie şi persoană singură  cu domiciliul în Baia 

Mare, care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară  garantat la 

plată, pe membru de familie, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta  

hotărâre. 

 

Art. 3 Se aprobă includerea în bugetul DAS, a sumelor necesare acordării ajutoarelor lunare pentru 

plata serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 01 noiembrie 2018. 

 

Art. 5 Cu ducerea  la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinteaza Direcția 

Economică a Primăriei, Direcţia de Asistenţă Socială şi S.C. Vital S.A. - furnizorul de apă şi 

canalizare. 

 

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică la: 

 

 Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

 Primarul Municipiului Baia Mare; 

 Direcţia Economică; 

 Direcţia de Asistenţă Socială; 

 SC Vital S.A; 

 Serviciul Administrație Publică Locală; 

 

 

 

 

 

 

      Lupșa Ștefan                                                                                       Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 19 

Pentru 13 

Impotrivă 5 

Abţineri 1 


