
           AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                  SECRETARUL GENERAL  

                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                               jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

 

                                    PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea acordării unui ajutor de natură socială 

 la plata facturilor de gaze, locatarilor din blocurile sociale și ANL 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

mai 2022, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16705/19.05.2022 întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare 

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16706/19.05.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

▪ Prevederile OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare 

pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-

2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind 

acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi 

din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării";  

▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) și q) din Codul 

Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare; 

       În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 



 

 

HOTĂRÂRE: 

  

Art. 1 Pentru luna ianuarie 2022 se aprobă acordarea unui ajutor de natură 

socială la plata facturilor de gaze pentru consumatorii chiriași ai condominiilor 

cu destinația de locuințe sociale și tip ANL, ajutor calculat ca diferență între 

prețul de furnizare plafonat pentru consum non casnic de gaze (facturat) și prețul 

de furnizare plafonat pentru consumator casnic. 

Art. 2 Subvenția se va acorda din Bugetul de venituri și cheltuieli al 

Municipiului Târgoviște, capitolul 70.02 Locuințe, Servicii publice și 

dezvoltare. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia de 

Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcția Economică şi pentru 

comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.   

 

 

  

           INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

   jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 Red. D.I. 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  17 iunie 2022 

Direcția Economică X  

Birou Contencios-Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 X  

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4 X   

Comisia nr. 5 X  



                                                                                   APROBAT, 

     PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE  

                                                                      Jr. Daniel – Cristian STAN 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE, 

privind inițierea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local Municipal Târgoviște 

referitor la  acordarea unui ajutor de natură socială la plata facturilor de gaze locatarilor 

 din blocurile sociale și ANL        

 

   

Având în vedere: 

 

-  Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificarile ulterioare; 

-  Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru 

consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi 

pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi 

persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 

Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"; 

- prevederile art. 129 alin. 7 lit. b) ale Codului Adminitrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

      Se propune redactarea unui raport de specialitate și a unui proiect de hotărâre care vor 

fi înaintate spre analiză și dezbatere în vederea adoptării unei hotărâri acordarea unui ajutor 

de natură socială la plata facturilor de gaze locatarilor din blocurile sociale și ANL          .  

 

 

 

 

 

              DIRECTOR EXECUTIV,    COMPARTIMENT RESURSE UMANE  

 

           ing. Virgil Ciprian OPRESCU   jr. Pavel Alexandru APOSTESCU  

             

    

 

 

 

 

 



                                                                                                APROBAT,                                                                                                                              

Nr. ___________/2022               Primarul Municipiului Târgoviște 

                                   Jr. Daniel Cristian STAN 

 

    

RAPORT DE SPECIALITATE 

 privind aprobarea acordării unui ajutor de natură socială la plata facturilor 

de gaze locatarilor din blocurile sociale și ANL 

 

 

1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre 

Primarul  Municipiului Targoviste - Jr. Stan Daniel Cristian 

 

2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre 

Viceprimar - Jr. Rădulescu Cătălin 

 

3. Prezentarea pe scurt a situaţiei premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre 

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT 

(D.A.P.P.P.) este un serviciu public de interes local organizat în scopul administrării, 

gestionării și întreținerii patrimoniului public și privat al Municipiului Targoviște. 

Această direcție, conform obiectului de activitate stabilit prin H.C.L. nr. 235/2003, 

administrează și gestionează prin compartimentele specializate locuințele sociale, 

locuinţe care se atribuie cu chirie unor persoane sau familii, a căror situaţie economică 

nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în 

condiţiile pieţei. Răspunderea pentru asigurarea condițiilor de funcționare a 

condominiilor destinate locuințelor sociale și tip ANL este astfel a Direcției sens în care 

pentru asigurarea încălzirii termice și a apei calde menajere pentru fiecare dintre aceste 

condominii funcționează o centrală de bloc cu un singur loc de consum. Pentru a se 

asigura furnizarea gazelor naturale în aceste 30 puncte de consum casnic a fost încheiat 

contractul de furnizare a gazelor naturale nr. 7692011 din 20.11.2020 însă termenul 

acestuia a expirat în luna ianuarie a anului  

2022 urmând ca, în conformitate cu prevederile legale, Engie România S.A. să preia ca 

furnizor de ultimă instanță furnizarea gazelor naturale însă acesta preia toate locurile de 

consum în categora de "client non casnic". 

Acest lucru face ca pentru luna ianuarie, februarie și martie 2022 să fie emise de 

către Engie România-F.U.I. facturi pentru consum non casnic, fără respectarea 

prevederilor art. 1 alin. (8) din Ordonanța de Urgență nr. 118/2021, cu modificările și 

completările ulterioare, ("Schema de sprijin prevăzută la alin. (1) se aplică şi în cazul 

condominiilor cu încălzire centralizată având drept combustibil gazele naturale şi care 



au un singur punct de consum care deserveşte spaţiile locative din condominiu.") mai 

mult de atât consumul a fost încadrat ca non casnic. 

 Motivat de acest lucru, în virtutea prevederilor articolului 10 din OUG 118/2021, 

cu modificările și completările ulterioare, au fost adresate solicitări de clarificare atât 

Ministerului Energiei cât și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale în ceea ce 

privește aplicarea schemei de protecție socială prevăzută la art. 1 din Ordonanţa de 

urgenţă nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de 

energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022. 

Răspunsul la aceste solicitări de clarificări nu a făcut decăt să decline 

responsabilitatea de la un minister la altul, fapt pentru care D.A.P.P.P. cheamă în 

judecată furnizor de gaze naturale pentru a ise recunoaște calitatea de consumator casnic 

și implicit aplicarea schemei de ajutor de natură socială, conform legislației pentru 

această categorie de consumatori. 

În acest punct, locatarii condominiilor cu destinația de locuință socială dar și a 

locuințelor de tip ANL, deoarece ei sunt beneficiarii consumului acestor puncte de 

consum ale căror costuri au fost contestate, sunt nevoiți a achita costuri uriașe fapt ce va 

genera un dezichilibru social. 

Pentru aceste motive, Engie România a fost chemată în judecată pentru 

OBLIGAREA furnizorului de gaze naturale la aplicarea prețului de furnizare aferent 

categoriei de clienți casnici și aplicarea schemei de sprijin corespunzătoare, pentru cele 

30 de locuri de consum indicate în acțiune;2.STORNAREA facturilor aferente perioadei 

21.01 – 31.03.2022 pentru consumul de gaze în cele 30 locuri de consum;3. 

RECALCULAREA sumelor datorate pentru consumul de gaze naturale furnizate în cele 

30 de locuri de consum la care se face referire. 

4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotărâre: 

Prin acordarea unui ajutor de natură socială la plata facturilor, calculat ca fiind 

diferență între prețul de furnizare plafonat pentru consum  non casnic de gaze și prețul 

de furnizare plafonat pentru consumator casnic, s-ar elimina o sarcină financiară 

necuvenită de pe umerii a 365 familii a căror situație financiară este una precară iar în 

unele cazuri chiar sub pragul existenței (familii de tip social) și a 315 familii/locatari de 

tip ANL. Pentru toți aceștia, ajutorul de tip social astfel acordat ar diminua costurile 

consumului de gaze naturale de la 1,29 lei/KWh la tariful plafonat de lege, respectiv 

0,37 lei/KWh. 

5. Documente care stau la baza iniţierii proiectului de hotărâre: 

 

-  Cerere chemare în judecată Engie România Sa; 

-  Documente calcul. 

Baza legală a proiectului de hotărâre: 

➢ Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificarile ulterioare; 



➢ Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare 

pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, 

precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de 

facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni 

şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"; 

➢ prevederile art. 129 alin. 7 lit. b) ale Codului Adminitrativ aprobat prin OUG nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 

 

6.   Propunerea compartimentului de specialitate: 

Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat propune acordarea unui 

ajutor de natură socială la plata facturilor de gaze pentru consumatorii reprezentați de 

chiriașii condominiilor cu destinația de locuințe sociale și tip ANL, ajutor calculat ca 

fiind diferență între prețul de furnizare plafonat pentru consum  non casnic de gaze 

(facturat) și prețul de furnizare plafonat pentru consumator casnic. 

 

7. Efectele promovării proiectului de hotărâre 

Eliminarea unei tensiuni financiare necuvenite asupra unor categorii speciale, 

reprezentate de aproximativ 365 familii provenite din condiminiile de tip social și 

aproximativ 315 familii provenite provenite din condominiile de tip ANL ale 

Municipiului Târgoviște, asupra cărora legislația în vigoare a lăsat un vid legislativ pe 

care ministerele de resort îl pasează fără nici o răspundere. 

 

8. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre 

Finantarea acestui ajutor de natură socială se va asigura integral din bugetul 

Municipiului Târgoviște. 

 

9.  Semnatura iniţiatorilor: 

 

          Viceprimar                                                                                               

  Jr. Cătălin Rădulescu                                                                             

 

     Director Economic                                                Director Executiv  

Dr. ec. Silviana Ecaterina Marin                       ing. Virgil Ciprian Oprescu 

                                            

 

Șef Biroul Contencios Juridi                           Compartiment Juridic DAPPP, 

        Jr. Elena Epurescu                             jr. Pavel Alexandru Apostescu 

                        

                                                                                             Serviciul A.P.P.P. 

                            ing. Simona Dragomir 
 


