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ROMÂNIA – 

                                                                Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 511/2018 

 

 

Regulament 

privind acordarea ajutorului lunar în vederea plăţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare 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 

 

 

Art. 1 În sensul prezentei, termenii şi noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează: 

   

a) familie - soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de 

rudenie, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă şi/sau care locuiesc şi go spodăresc împreună, sunt 

înscrise în cartea de imobil luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei şi sunt 

inscrise in contractul de furnizare a apei  ;   

 b) persoană singură - persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai 

află în întreţinerea părinţilor şi sunt inscrise in contractual de furnizare a apei   

 c) locuinţă de domiciliu sau de reşedinţă - construcţia cu destinaţia de locuinţă aflată în proprietatea 

titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosinţă, situată la adresa 

înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care sunt luate în 

calcul la stabilirea cheltuielilor de apa si canalizare; 

Se asimilează locuinţei de domiciliu sau reşedinţei şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială  

d) ajutor lunar în vederea plăţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare - măsură de sprijin, 

suportată din bugetul local, destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la pragul 

stabilit prin art. 4, care are drept scop acoperirea unei părţi din cheltuielile cu apa si canalizare; 

e) titularul subvenţiei pentru apa - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care 

îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, 

după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în 

baza unui contract de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul 

contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi 

împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, 

reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau al persoanelor 

prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. b) interzisul judecătoresc, art. 178 lit. a) dacă, din cauza bătrâneţii, a 

bolii sau a unei infirmităţi fizice, o persoană, deşi capabilă, nu poate, personal, să îşi administreze 

bunurile sau să îşi apere interesele în condiţii corespunzătoare şi, din motive temeinice, nu îşi poate 

numi un reprezentant sau un administrator şi b) dacă, din cauza bolii sau din alte motive, o persoană, 

deşi capabilă, nu poate, nici personal, nici prin reprezentant, să ia măsurile necesare în cazuri a căror 

rezolvare nu suferă amânare, din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare; 

f) beneficiarul ajutorului - familia sau persoana singură definite conform lit.b) si c); 

 

Art.2 Ajutorul lunar în vederea plăţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, denumit în 

continuare ajutor lunar, se acordă prin compensare procentuală a contravalorii acestor servicii, în 

limita unui consum de apă respectiv a unei cantităţi de apă uzată evacuate la reţeaua de canalizare de 

75 l /persoană/zi. 
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ROMÂNIA – 

 

Art. 3 Ajutorul lunar, se acordă de la bugetul local familiilor şi persoanelor singure care au media 

veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară  garantat la plată, pe membru de familie. 

 

Art. 4 În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, 

compensarea procentuală prevăzută la art. 2 se acordă după cum urmează: 

 

a) în proporţie de 100% din contravaloarea unui consum de 75 l /persoană/zi, în situaţia în care 

venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure se situează între 0 – 

190 lei; 

b) în proporţie de 90% din contravaloarea unui consum de 75 l /persoană/zi, în situaţia în care 

venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure se situează între 191 – 

380 lei; 

c) în proporţie de 80% din contravaloarea unui consum de 75 l /persoană/zi, în situaţia în care 

venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure se situează între 381 – 

570 lei; 

d) în proporţie de 70% contravaloarea unui consum de 75 l /persoană/zi, în situaţia în care 

venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure se situează între 571 – 

760 lei; 

e) în proporţie de 60% din contravaloarea unui consum de 75 l /persoană/zi, în situaţia în care 

venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure se situează între 761 – 

950 lei; 

f) în proporţie de 50% din contravaloarea unui consum de 75 l /persoană/zi, în situaţia în care 

venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure se situează între 951 – 

1140 lei; 

g) în proporţie de 40% din contravaloarea unui consum de 75 l /persoană/zi, în situaţia în care 

venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure se situează între 1141 

– 1330 lei; 

h) în proporţie de 30% din contravaloarea unui consum de 75 l /persoană/zi, în situaţia în care 

venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure se situează între 1331 

– 1520 lei; 

i) în proporţie de 20% din contravaloarea unui consum de 75 l /persoană/zi, în situaţia în care 

venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure se situează între 1521 

– 1710 lei; 

j) în proporţie de 10% din contravaloarea unui consum de 75 l /persoană/zi, în situaţia în care 

venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure se situează între 1711 

– 1899 lei; 

  

Art. 5 (1) Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 

ajutoarele lunare acordate acoperă 50% din costul de furnizare a serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare dar nu mai puțin de 75 l / persoană/zi. 

(2) În cazul în care consumul este sub 75 l / persoană/zi, costul de furnizare a serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare va fi decontat integral. 
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ROMÂNIA – 

 

Art. 6 La stabilirea venitului bănesc net lunar al familiei sau, după caz al persoanei singure se iau în 

considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioară lunii în care se 

solicită dreptul, aşa cum acestea sunt prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat 

în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, 

asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din 

care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru 

susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de 

Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, a bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. 

(4) lit. b) şi, respectiv alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat 

acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea 

ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor şcolare, a drepturilor acordate 

în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, a stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind 

stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu 

modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul 

preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea 

Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se 

acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate 

de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 7 Ajutorul lunar pentru plata serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare se acordă pe baza 

cererii  şi a declaraţiei pe propria răspundere. 

 

Art. 8 La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, 

veniturile membrilor acesteia, precum şi de a depune actele doveditoare, respectiv, actele de 

identitate ale membrilor familiei, documente din care să reiasă veniturile nete (salariu, pensia, alte 

venituri), precum şi contractul de furnizare a apei si ultima factură. 

 

Art. 9 Dreptul la ajutorul lunar pentru plata serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare se stabileşte 

prin dispoziţia primarului, începând cu luna următoare înregistrării cererii, pentru toată perioada de 

acordare a ajutorului,. 

 

Art. 10 Dispoziţia primarului se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere, prin grija DAS; 

 

Art. 11 Beneficiarii ajutoarelor lunare pentru apa si canalizare au obligaţia să prezinte la sediul DAS 

situate pe str. Dacia nr. 1, din 3 în 3 luni acte de venit (adeverinte de salariu, documente emise de 
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ROMÂNIA – 

ANAF din care să reiasă veniturile membrilor familiei, etc) și declarația pe proprie răspundere privind 

componența familiei. 

 

Art. 12 În cazul neprezentării documentelor prevăzute la art. 12, ajutorul pentru apa si canalizare se 

suspendă pentru o perioadă de 3 luni. Neprezentarea actelor solicitate în perioada celor 3 luni de 

suspendare, ajutorul pentru apa si canalizare va înceta de drept.  

 

Art. 13 Titularii ajutoarelor lunare pentru apa si canalizare, au obligaţia să comunice la sediul DAS 

situat pe str. Dacia nr. 1, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în 

termen de 5 zile de la data modificării. 

 

Art. 14 În cazul modificărilor survenite in situatia familiei sau persoanei singure se vor emite de catre 

Primar dispoziţii de modificare, suspendare sau, după caz, încetare a dreptului la ajutorul lunar pentru 

plata serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, începând cu luna următoare celei în care au 

intervenit modificările.  

 

Art. 15 În cazul acordării ajutorului lunar pentru plata serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în 

mod necuvenit se va recupera de la beneficiar prin grija DAS. 

 

Art. 16 Pâna la data de 15 a lunii, DAS va transmite furnizorului de apa şi canalizare situaţia 

centralizatoare privind cererile depuse în luna anterioară, atât în scris cât şi in format electronic care 

va conţine : titularii ajutoarelor, adresa de consum, numărul membrilor de familie, venitul net lunar pe 

membru de familie şi valoarea procentuală a compensaţiei. 

 

Art. 17 Pe baza situaţiei centralizatoare şi a consumului efectiv înregistrat de consumatorii beneficiari, 

lunar, furnizorul de apa şi servicii de canalizare calculează cuantumul efectiv al ajutorului, cu 

respectarea prevederilor art. 4, completând astfel situaţia centralizatoare cu următoarele date:   

consum/utilizator  , pretul /mc, valoarea consumului, cuantumul efectiv al ajutorului lunar si suma de 

plata in sarcina utilizatorilor. 

 

Art. 18 Decontarea sumelor cu titlu de ajutor lunar  pentru serviciile de apa si canalizare se realizează  

pe baza borderoului centralizator emis de furnizor cu urmatoarele date: consum/utilizator, pretul /mc, 

valoarea consumului, cuantumul efectiv al ajutorului lunar si suma de plata în sarcina utilizatorilor, 

precum şi factura. 
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