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HOTARAREA NR.34 din 31.08.2012

REFERITOR LA: Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
HCL nr.14/31.07.2012 referitoare la contorizarea apei reci Si plata a 5 mc de apd
rece/familie sau persoand singurd/lunk din fonduri alocate de la bugetul local, pentru
familiile marginalizate social.

EXPUNERE DE MOTIVE:
Prin HCL nr.14/31.07.2012 s-a aprobat contorizarea apei reci plata a 5 mc de apd

rece/familie sau persoand singur sailund din fonduri alocate de la bugetul local al
municipiului Caracal elaborarea Normelor metodologice de aplicare a acestei hotdriri ce
urmeazd a fi aprobate prin hotdthre a consiliului local.

AVAND IN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr.10376/22.08.2012 al Secretarului municipiului Caracal;
- HCL nr.14/31.07.2012 referitoare la contorizarea apei reci §i plata a 5 mc de apd

rece/familie sau persoand singurä/lund, din fonduri alocate de la bugetul local, pentru
familiile marginalizate social.

-Avizul Comisiei pentru activitati juridice, disciplina, muncd i protectie sociald,
cereri, sesizdri ale Consiliului local al municipiului Caracal.

In temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicd
republicatd, completatd modificatd;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

HOTARASTE:

Art.l. Se aprobd Normele metodologice de aplicare a prevederilor HCL
nr.14/31.07.2012 referitoare la contorizarea apei reci i plata a 5 mc de apd rece/familie
sau persoand singurallund, din fonduri alocate de la bugetul local, pentru familiile sau
persoanele singure marginalizate social, prevdzute in anexa ce face pane din prezenta
hotdrare.

Art.2. Prezenta hotardre se comunicd Institutiei Prefectului Judetului Olt, SC IGO
SA, Primarului Municipiului Caracal §i Directiei Administratie Publicd Locald Asistentd
Sociald.

CONTRASEMNEAZA-
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL	 ICIPIULUI,

VIOREL	 RAI‘ JESCU



Anexa la HCL nr  3	 4)/2

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor HCL nr.14/31.07.2012 referitoare la contorizarea apei reci
plata a 5 mc de apd rece/familie sau persoand singufallund, din fonduri alocate de

la bugetul local, pentru familiile/persoanele singure marginalizate social

CAP.I

Contorizarea apei reci plata a 5 mc de apa rece/familie sau persoanfi
singurälluni, din fonduri alocate de la bugetul local, pentru familiile/persoanele
singure marginalizate social

Art.1. Acordarea gratuitdtii la consumul de 5 mc apd rece lunar §i a
contravalorii contorului de apd (apometru) — dupd caz, se face in temeiul HCL
nr.14/31.07.2012 referitoare la contorizarea apei reci §i plata a 5 mc de apà
rece/familie sau persoand singura/lund, din fonduri alocate de la bugetul local, pentru
familiile/persoanele singure marginalizate social.

Art.2.In prezentele norme, consum de 5 mc apà rece lunar, va fi denumit
consum de apà.

Consumul de apd lunar a cdrui valoare se suportd din bugetul local este de
5mc/familie sau persoand singurd beneficiard, dar nu mai mult deck apa efectiv
consumatà.

Art.3 (1) Gratuitatea la consumul de apd se acordä pe bazd de cerere insotitd de
acte doveditoare privind componenta familiei, veniturile realizate de Care membrii
familiei in luna anterioard depunerii cererii §i certificate fiscale privind bunurile pe
care le detin;

(2) Cererea prevdzuta la alin.1 se completeaza de care persoana singurd
sau de cdtre unul dintre membrii familiei desenmat de aceasta care are capacitatea
deplind de exercitiu a drepturilor sau, in cazurile prevazute de lege, de calm curatorul
sau tutorele persoanei indreptatite s'a beneficieze de acordarea dreptului la gratuitatea
consumului de apd.

Art.4. (1)- Prin familie, in acceptiunea prezentelor norme, se intelege
persoanele intre care exists sau nu relatii de rudenie §i care au acela§i domiciliu.

(2) Sunt considerati copii aflati in intretinerea familiei definia la
alin.(1), copiii naturali ai sotilor sau ai unuia dintre ace§tia ori, dupd caz, ai persoanei
singure, copii adoptati, copii incredintati §i dati in plasament familial sau pentru care
s-a instituit tutela in conditiile legii.



(3)Tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 §i 26 ani care urmeaza cursurile
invatamantului liceal/profesional/superior care nu realizeazd	 venituri, vor fi
considerati in intretinerea familiei Si vor fi inclu§i in numarul membrilor de familie
indiferent de localitatea unde se gase§te institutia de invatamant.

Art.5. (1) Componenta familiei se dovede§te cu actele de identitate ale
solicitantului §i ale membrilor familiei §i, dupa caz, cu urmatoarele acte in copie:

certificatele de na§tere ale copiilor aflati in intretinerea familiilor;
certificat de cdsatorie;
hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau de
incuviintare a adoptiei, potrivit legii;
hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia
copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;
decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociald §i

protectia copilului sau, dupd caz, hotararea judecatoreasca pentru masura
plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii;
hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia
autoritatii tutelare, potrivit legii;
actul doveditor care atestd calitatea de reprezentant legal al persoanei
minore lipsite de capacitate deplind de exercitiu al drepturilor civile, pentru
persoana care nu a implinit 18 ani §i are copii in intretinere, respectiv
parinte, tutore, curator, alts persoand desemnaa reprezentant legal prin
decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociald §i
protectia copilului sau, dupa caz, prin hoarare judecatoreasca;
hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este 	 declarat/declarata

disparut/dispdrutd;
hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat/arestaa preventiv
pe o perioadd mai mare de 30 de zile sau execute o pedeapsd privative de
libertate §i nu participd la intretinerea copiilor;

acte din care sa rezulte ca un membru al familiei - copil/tanar - urmeazd o
forma" de invatamant, in care sa se specifice dacd beneficiaza sau nu de
bursa;

k) adeverinta emisd de Asociatia de proprietari/chiri*, dupa caz, in care sa se
specifice nominal persoanele care sunt luate in calcul la plata cheltuielilor
de intretinere.

1) dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei.
Art.6.(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei §i, dupa caz, al persoanei

singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat
in luna anterioaa depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari
sociale de stat, asigurari de §omaj, indemnizatii, alocatii 	 ajutoare cu caracter
permanent, indiferent de bugetul din care se suportd, obligatii legale de intretinere §i
alte creante legale, cu exceptia burselor de studiu §i a burselor sociale, precum §i a
sprijinului financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind
aprobarea criteriilor i a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in
cadrul Programului national de protectic sociala «Bani de liceu», cu modificarile
completarile ulterioare.

(2) Stabilirea dreptului la gratuitatea pentru consumul a 5 m.c apd se realizeazd
tinandu-se seama de veniturile realizate cat §i de bunurile familiei sau, dupd caz, ale
persoanei singure, cuprinse in lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii
gratuiatii pentru consumul a 5 m.c. apa, aprobata prin HCL nr. 14/31.07.2012
referitoare la contorizarea apei reci §i plata a 5 me de apa rece/familie sau persoana
singuralluna, din fonduri alocate de la bugetul local, pentru familiile -marginalizate
social.	 1011/1M,..;-
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Art.7. (1) Documentele prin care se face dovada ca persoana singuradamilie
nu are datorii la bugetul local sunt:

- certificat de atestare fiscald privind impozitele 	 taxele locale emis de
Primaria municipiului Caracal prin Directia EconomicA. (pentru toti membrii majori
ai familiei);

- adeverinta emisä de PrimAria municipiului Caracal prin Compartimentul
Concesiuni Contracte Acorduri in cazul persoanei care are contract de inchiriere
pentru locuinta aflatd in patrimoniul consiliului local

(2) Pentru a putea beneficia de gratuitate la consumul de apa, persoanele
care au datorii la bugetul local, vor depune la dosar dovada intocmirii dosarului de
constatare a insolvabilitAtii.

Art.8. (1) Cererile pentru acordarea gratuitAtii pentru consumul de apd insotite
de documentele solicitate se depun la Directia Administratie Publied Locald Juridic
Contencios, Servicii Asistentà Sociald pan g la data de 15 a fiecdrei luni §i se
inregistreazd intr-un registru special.

Art.9. N u pot beneficia de acordarea gratuitätii pentru consumul de apd
familiile/persoanele singure care detin cel putin unul din bunurile care nu sunt
considerate de strica necesitate stabilite prin HCL nr. 14/31.07.2012.

Art. 10. In cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei
i/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul dreptului is gratuitatea

consumului de apd are obligatia ca in termen dc maximum 5 zile, sa comunice in
scris la Directia Administratie Publicd Locald Juridic Contencios, Servicii Asistentà
Sociald modifickile intervenite.

Art. 11. (1) Dreptul la gratuitatea consumului de apd incepe cu luna urmatoare
inregistrArii cererii inceteazd cu luna urmAtoare depunerii cererii de incetare.

Art.12. (1) Titularul gratuitAtii consumului de apd este persoana care a solicitat
acordarea dreptului la gratuitatea consumului de apa, iar beneficiarul este familia sau,
dupd caz, persoana singurd.

(2) Schimbarea, la cerere sau din oficiu a titularului dreptului la
gratuitatea consumului de apd, se realizeazd, prin dispozitia primarului care se aduce
la cunotintà celor interesati.

Art.13. (1) Cererile depuse in termenul prevAzut la art. 8 alin. (1) se analizeazd
de persoana desemnatà din cadrul Directiei Administratie Publicd Locald Juridic
Contencios, Servicii Asistentà Socials stabilirea dreptului la gratuitatea consumului
de apd facandu-se pand la data de 25 a lunii prin dispozitie scrisd a primarului.

In termenul prevAzut la alin. (1) se va emite, nominal, dispozitia
primarului - motivatd, de respingere a cererii de acordare a dreptului la gratuitatea
consumului de apd pentru persoanele ce nu indeplinesc conditiile de acordare potrivit
actelor normative prevazute la art.l*i a prezentelor norme.

Pentru situatiile in care numdrul beneficiarilor este mai mare de 10,
dispozitia primarului poate fi emisd colectiv, comunicarea stabilirii dreptului la
gratuitatea consumului de apd find realizatd individual, de cdtre Directia
Administratie PublicA Locald Juridic Contencios, Servicii Asistentd Sociald.

(4) Dispozitiile primarului de acordare, suspendare sau incetare vor fi
transmise, in termen de 5 zile de la emitere, Directiei Administratie Publicd Locald
Juridic Contencios, Servicii Asistentd Socials care le va comunica titularilor, in cel
mult 5 zile de la primire.

Art.14. In perioada 05 - 10 a fiecdrei luni Directia Administratie PublicA
Locald Juridic Contencios, Servicii Asistenta Sociald, va comunica catre SC IGO SA
Caracal Asociatiile de proprietari/chiri* (pentru proprietarii i 	 te in
condominiu) pe bazd de borderou lista cu beneficiarii pre
14/31.07.2012.

Borderoul va fi intocmit in cloud exemplare.



Art.15.(1) Pana cel mai tarziu in ultima zi lucratoare a lunii in curs pentru Luna
anterioard, SC IGO SA Caracal, in baza borderoului primit in conditiile art. 14 va
intocmi si transmite Directiei Administratie Publied Locals Juridic Contencios,
Servicii Asistenta Socials centralizatorul (in cloud exemplare) cu beneficiarii
gratuitatii la consumul de apd evidentiindu-se distinct valoarea efectivd a consumului
pentru care se acorda gratuitate pentru fiecare beneficiar in parte; dupa verificarea de
catre directie a datelor cuprinse in centralizator, acesta va fi supus spre aprobare
primarului, dupd care un exemplar va fi remis SC IGO SA Caracal.

(2)Contravaloarea consumului de apa pentru care se acorda gratuitate se
va suporta din bugetul local prin Directia Economicd.

(3)SC IGO SA Caracal va face compensarea cu Asociatiile de
proprietari/chiriasi iar pentru consumatorii individuali, contravaloarea gratuitatii
consumului de apd se va evidentia distinct in factura de plats a consumului efectiv de

Art.16. Asociatiile de proprietari/chiriasi vor opera in registrul de partizi
acordarea gratuitatii la consumul a 5 mc apd lunar, dar nu mai mult deck apa efectiv
consumatd.

Art.17. - In cazul in care titularul cererii pentru acordarea dreptului la
gratuitatea consumului de apa, cdruia i s-a respins cererea sau i-a incetat dreptul la
gratuitatea consumului de apa revine, pand la sfarsitul anului in curs, cu o noted
cerere de acordare, aceasta va fi inregistratà in registrul prevazut la art. 8 alin. (1) si
la rubrica „Observatii" din registru se va mentiona numdrul cererii vechi la care se va
conexa cererea noua.

Art.18 —(1) Beneficiarii gratuitatii la consumul de 5 mc apa lunar care nu au
instalatia de alimentare cu apa dotata cu apometre pot solicita pe baza de cerere
inregistrata la Directia Administratie Publied Locald Juridic Contencios, Servicii
Asistentd Socialk instalarea acestora.

Cererea prevdzuta la alin.1 va fi aprobata prin Dispozitia Primarului
Municipiului Caracal va fi inaintata in termen de 5 zile de la emitere atat titularului
cat si SC IGO SA Caracal.

SC IGO SA va inainta Directiei Administratie Publics Locald Juridic
Contencios, Servicii Asistenta Socials in termen de 5 zile de	 la instalarea
apometrelor, documente justificative privind contravaloarea contonilui de apd si a
instaldrii efective a acestuia.

CAP.II Dispozitii finale si tranzitorii

Art.19. (1) Pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in cerere, privind
componenta familiei si veniturile acesteia, dupd stabilirea dreptului la gratuitatea
consumului de ap4, prin sondaj se vor efectua anchcte sociale.

(2) In situatia in care familia sau persoana singurd, beneficiar y de
gratuitatea la consumul de apd refuza sa furnizeze informatiile si/sau documentele
necesare pentru intocmirea anchetei sociale, dreptul conferit conform actelor
normative prevazute la art.! inceteaza incepand cu Luna urtnatoare efectudrii anchetei
sociale.

A r t . 2 0 ( 1 ) Sumele pldtite necuvenit cu titlu de gratuitate la consumul de
apa se recupereaza de la titularul dreptului in termenul de prescriptie stabilit de lege
pentru creantele bugetare. Rd(2) Recuperarea sumelor acordate necuvenit se fa 	 n
primarului care se comunica debitorului in termen de 15 zile de 1



(3)Dispozitia de recuperare constituie titlul executoriu de la data
comunickii.

(4) Sumele incasate necuvenit ca urmare a sdva'ririi unei infractiuni se
recupereazd integral de la autorii acesteia, in conditiile legii.

Art.21. Declararea unui numdr mai mare de membrii de familie, a unor
venituri mai mici decat cele reale sau nedeclararea bunurilor care nu sunt considerate
de strictà necesitate pentru nevoile familiale in scopul vddit de a obtine foloase
materiale necuvenite, constituie infractiune de fals, uz de fals sau iwldciune, dupd
caz, §i se pedepse§te potrivit dispozitiilor Codului penal.
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