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HOTĂRÂREA NR.14 DIN 31.07.2012 

 
REFERITOR LA:  Contorizarea apei reci şi plata a 5 mc de apă rece/familie sau 

persoană singură/lună, din fonduri alocate de la bugetul local, pentru familiile sau 
persoanele singure marginalizate social. 

 
EXPUNERE DE MOTIVE:  
Conform prevederilor Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale autorităţile locale au obligaţia să stabilescă o serie de măsuri şi să 
realizeze acţiuni de combaterea marginalizării sociale. Măsurile propuse în prezenta 
hotărâre au ca scop prevenirea şi combaterea marginalizării  sociale şi asigurarea accesului 
persoanelor cu venituri reduse la serviciu public de alimentarea cu apă.  
  

AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr.8829/24.07.2012 al Direcţiei Administraţie Publică 

Locală Servicii Asistenţă Socială din cadrul Primăriei municipiului Caracal; 
- Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 
- Avizul Comisiei pentru activităţi economico- financiare; 
-Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, 

cereri, sesizări ale Consiliului local al municipiului Caracal. 
     În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, completată şi modificată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. (1) Se aprobă contorizarea apei reci şi plata a 5 mc de apă rece/familie sau 

persoană singură/lună, din fonduri alocate de la bugetul local, pentru familiile sau 
persoanele singure marginalizate social. 

 
            Art.2. (1) În înţelesul prezentei hotărâri „familia sau persoana singură 
marginalizată social” se defineşte ca fiind familia/persoana singură care îndeplineşte 
cumulativ următoarele condiţii: 

a) venitul net pe membru de familie sau persoană singură este mai mic decât  nivelul 
lunar al venitului minim garantat raportat la indicatorul social de referinţă conform 
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venirul minim garantat. 

b) nu deţine bunuri care nu sunt considerate de  strictă necesitate pentru nevoile 
familiei.  
 (2) Consumul de apă lunar a cărui valoare se suportă din bugetul local este de 5 mc/ 
familie sau persoană singură beneficiară, dar nu mai mult decât apa efectiv consumată.  
 



 
 
 
 Art.3. Familiile şi persoanele singure care  îndeplinesc condiţiile de acordare a 
gratuităţii la consumul a 5 mc/lună şi care au datorii la bugetul local pot beneficia de acest 
drept sub condiţia întocmirii dosarului de insolvabilitate. 
 
 Art. 4. Se aprobă Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate 
pentru nevoile familiei beneficiare de gratuitate la consumul de apă, prevăzute în anexa ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
 Art.5.  Direcţia Administraţie Publică Locală Asistenţă Socială va elabora Normele 
metodologice de acordare a gratuităţii la consumul a 5 mc de  apă pe care le va supune 
aprobării consiliului local. 
 
 Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului Judeţului Olt, SC IGO 
SA, Primarului Municipiului Caracal si Direcţiei Administraţie Publică Locală, Juridic 
Contencios, Asistenţă Socială. 

 
 

 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,            CONTRASEMNEAZĂ 
               PENTRU LEGALITATE 

                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
        ALEXE COSTICĂ 
                                                                    EMIL VIOREL RĂDESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa la HCL nr. 14/31.07.2012 
 

 
 

Lista bunurilor 
 care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei 

 beneficiare de gratuitate la consumul de apă 
 
 
 

Bunuri imobile 
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobilei aflate în una 

dintre următoarele forme de deţinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat, etc.  
Mijloace transport 

2. Autoturismeii 
3. Autoutilitare  
4. Autocamioane cu sau fără remorci 
5. Şalupe 
6. Bărci cu motor 
7. Scutere de apă 
8. Iahturi 
9. Autobuze 
10. Microbuze  

 Terenuri 
11. Terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu, cu suprafaţă mai 

mare de 1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală 
12. Terenuri extravilane în zona colinară, de şes şi de munte cu potenţial productiv 

(exploatabile) cu suprafaţă mai mare de 1,5 ha pentru familiile cu 1-3 membrii şi 2 ha 
pentru familiile cu peste 3 membrii 

 
 
 
                                                        
i Cu excepţia anexelor gospodăreşti, garajelor, uscătoriilor 
ii Cu excepţia autoturismelor adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


