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HOTĂRÂREA Nr.67 
 din 29 septembrie 2018 

 
privind aprobarea scutirii populației de la plata colectării, transportul, epurarea și evacuarea 

apelor pluviale colectate de pe raza Comunei Socodor și acordarea la cerere de ajutoare 

lunare, în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 28 septembrie 2018 

Având în vedere, 

- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, întegistrată cu nr.2313/21.09.2018; 

- referatul de specialitate înregistrat sub nr.2312/21.09.2018; 

- prevederile art.12 alin.(1) lit.m) și lit.n), art.12
1
 alin.(1) la alin.(7), art.12

2
 și ale art.31 alin.(23) și 

alin.(24)  din Legea nr.241/2006 privind serviciul de  alimentarea cu apă și canalizare, 

republicată(r
2
),  cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 36 alin (6) lit. a) pct.14  din Legea 215/2001 privind  administraţia  publică locală, 

republicată(r
1
), cu modificările şi completările ulterioare, 

     Votul exprimat în unanimitate de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11 în funcţie, 

      În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1)  și  art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată(r
1
) cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1:(1) Se aprobă scutirea populației de la plata colectării, transportului, epurării și evacuării 

apelor pluviale, cu suportarea din bugetul local a oprațiunilor aferente, în limita sumei de 50.000 

lei/an. Suma care va fi plătită din bugetul local reprezintă diferența rezultată dintre apa pompată la 

stația de pompare (mc apă potabilă pompată în cursul lunii) și apa epurată(mc apă epurată în cursul 

lunii,  înregistrată la cele două stații de epurare). 

           (2) Sumele alocate pentru plata serviciului se va face de la bugetul local, capitolul bugetar 

74.02 ”Mediu și ape”. Suma maximă alocată nu va depăși 50.000 lei/an calendaristic. 

  

Art.2: (1) La solicitare, pe baza de cerere, se pot acorda ajutoare lunare de la bugetul local pentru 

familiile și persoanele singure care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut 

pe țara garantat la plata pe membru de familie, în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și 

de canalizare. 

            (2) Ajutoarele lunare prevazute la alin. (1)  se acordă în funcție de veniturile lunare ale 

persoanei singure/familiei, prin compensarea procentuală a contravalorii serviciului de alimentare 

cu apă și de canalizare, în limita unui consum de apă, respectiv a unei cantități de apă uzată 

evacuată la rețeaua de canalizare de 75 l/persoană/zi. 

            (3) Pentru familiile și persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 
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ulterioare, ajutoarele lunare acordate acoperă cel puțin 50% din costul de furnizare a serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare. 

            (4) La stabilirea venitului bănesc net lunar al familiei sau, dupa 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, așa cum acestea sunt prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu 

modificările și completările ulterioare. 

            (5) Pentru acordarea ajutorului lunar pot fi utilizate procentele și limitele de venituri 

prevăzute, pentru ajutorul de încălzire a locuinței cu energie termică, în Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată 

prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare.    

            (6) În vederea stabilirii dreptului la ajutorul lunar, noțiunile utilizate pentru familie și 

persoană singură au semnificația celor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011, aprobată 

prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare.    

            (7) Acordarea ajutorului lunar se face prin dispoziția primarului, la solicitarea scrisă a 

persoanei singure sau familiei. 

            (8) Cuantumurile, condițiile, organizarea acordării ajutorului lunar și modalitatea de 

decontare a acestuia între unitatea administrativ-teritorială, familiile/persoanele singure beneficiare 

și operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se stabilesc prin hotărâre a consiliului 

local. 

 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, Serviciul local Apă-Canal Socodor, se  duce la 

cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se 

comunică cu Instituţia Prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ.  

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                                CONTRASEMNEAZĂ 

                   UNC DIMITRIE                                          CRIŞAN GHEORGHE 
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