
 

 

HOTĂRÂREA NR.278 
PRIVIND STABILIREA MĂSURII DE PROTECŢIE SOCIALĂ DIN BUGETUL LOCAL 
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE O.U.G. NR. 70/2011, PENTRU SPRIJINIREA 

POPULAŢIEI ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE    
 
 
 

 Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 21 decembrie 2011; 

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurii de protecţie socială din bugetul 
local în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011, pentru sprijinirea populaţiei în perioada 
sezonului rece, proiect din iniţiativa Primarului;  

Luând în discuţie raportul întocmit de Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială şi Direcţia 
economică, înregistrat sub nr. 34908/14.12.2011 şi Expunerea de motive a Primarului 
Municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 34907/14.12.2011; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere prevederile : 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 
rece; 
- Hotărârii Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie 
socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. 6 lit. a, pct. 2, art.45, alin.(1) şi (6) şi art.49, alin.(1) şi (2) din din 
Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART.1 – Se stabileşte ca măsură de protecţie socială din bugetul local în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011, pentru sprijinirea populaţiei în perioada 
sezonului rece, acordarea de subvenţii lunare pentru acoperirea diferenţei dintre 
preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate 
populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei. 

ART. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia 
Economică şi Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială. 

ART. 3 - Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

 Hotărârea a fost adoptată  cu 21 voturi ale consilierilor. 
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