
      Anexă  
la Hotărârea nr.____/din 30.01.2020 

      a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
Regulament privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciului de 

alimentare cu apă şi canalizare pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul în 
municipiul Buzău, care au veniturile lunare pe membru de familie sub valoarea netă a 
salariului minim brut pe țară garantat în plată  

 
 
 

Art. 1 În sensul prezentei hotărâri, termenii şi noțiunile de mai jos se definesc 
după cum urmează: 

 
a) familie - soțul, soția, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau 
nu relații de rudenie, care au același domiciliu ori reşedință şi/sau care locuiesc şi 
gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil luate în calcul la stabilirea 
cheltuielilor de întreținere a locuinței şi sunt înscrise în contractul de furnizare a apei; 
b) persoană singură - persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură 
şi nu se mai află în întreținerea părinților, precum și persoana cu vârsta cuprinsă între 
16 și 18 ani, care locuiește și se gospodărește singură și are capacitate de exercițiu 
anticipativă şi sunt înscrise în contractual de furnizare al apei; 
c) locuință de domiciliu sau reședință - o construcție cu destinația de locuință 
aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un 
drept de folosință, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de 
familie sau, după caz, adresa la care sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de 
apă și canalizare; Se asimilează locuinței de domiciliu sau reşedinței şi locuința de 
necesitate, precum şi Iocuința socială; 
d) ajutor lunar în vederea plății serviciului de alimentare cu apă şi canalizare - măsură 
de sprijin, suportată din bugetul local, destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri 
nete pe membru de familie situate până la pragul stabilit prin art. 3, care are drept scop 
acoperirea unei părți din cheltuielile cu apa și canalizare; 
e) titularul ajutorului lunar în vederea plății serviciul de alimentare cu apă și canalizare 
- reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condițiiIe 
legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după 
caz: proprietarul locuinței, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat 
locuința în baza unui contract de vânzare cumpărare cu clauză de întreținere sau cu 
drept de habitație, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia 
ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul 
contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care 
nu a împlinit vârsta de 16 ani sau al persoanelor prevăzute la art.43, alin.1), lit.b) și 
art.178, lit.a) și b) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare; 
f) beneficiarul ajutorului - familia sau persoana singură definite conform lit.a) și b). 



 
Art. 2 Ajutorul lunar în vederea plății serviciului de alimentare cu apă şi 

canalizare, denumit în continuare ajutor lunar, se acordă prin compensare procentuală 
de 100% a contravalorii acestor servicii, în limita unui consum de apă respectiv a unei 
cantități de apă uzată evacuate la rețeaua de canalizare de 75 I /persoană/zi. 

 
Art. 3 Ajutorul lunar, se acordă de la bugetul local familiilor și persoanelor 

singure care au veniturile lunare pe membru de familie, sub valoarea netă a salariului 
minim brut pe țară garantat în plată.  

 
Art. 4  Ajutorul lunar în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și 

canalizare se acordă familiilor și persoanelor singure care au achitat taxele și 
impozitele locale pentru anul în curs, precum și facturile la zi emise de operatorul 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.  

Art. 5  Ajutorul lunar în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și canalizare 
se acordă cu condiția respectării prevederilor art.5, alin.3) și 4) din HG 
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. 

Art. 6 La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz al persoanei 
singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei Ie-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. 

 
Art. 7 Ajutorul lunar pentru plata serviciilor de alimentare cu apă și canalizare se 

acordă pe baza cererii și a declarației pe propria răspundere. 
 

Art. 8 La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect 
componența  familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și de a depune actele 
doveditoare:   

- actele  de identitate ale membrilor familiei,  
- documente din care să reiasă veniturile nete (salariu, pensia, alte venituri),  
- adeverință tip eliberată de operatorul de alimentare cu apă și de canalizare 

sau asociația de proprietari privind achitarea la zi a debitelor,  
- contractul de furnizare al serviciilor de apă și canalizare,  
- ultima factură,  
- acte privind dreptul de proprietate/ închiriere/ comodat, etc privind situația 

locuinței, 
- alte acte doveditoare privind situația materială și socială a familiei. 

 



Art. 9 Dreptul la ajutorul lunar pentru plata serviciului de alimentare cu apă și 
canalizare se stabilește prin dispoziția primarului, începând cu luna următoare 
înregistrării cererii. 

 
Art. 10 Dispoziția primarului se comunică titularului în termen de 5 zile de la 

emitere, prin grija Directiei de Asistență Socială a municipiului Buzău. 
 

Art. 11 Beneficiarii ajutoarelor lunare pentru apă și canalizare au obligația să 
prezinte la sediul Direcției de Asistență Socială, din 3 în 3 luni acte de venit 
(adeverințe de salariu, documente emise de organele fiscale din care să reiasă 
veniturile membrilor familiei, etc) și declarația pe proprie răspundere privind 
componența familiei. 

 
Art. 12 În cazul neprezentării documentelor prevăzute la art 11, ajutorul pentru 

apă si canalizare se suspendă pentru o perioadă de 3 luni. Neprezentarea actelor 
solicitate în perioada celor 3 luni de suspendare, conduce la încetarea de drept a 
ajutorului.Prezentarea actelor solicitate în perioada de suspendare conduce la 
reluarea dreptului începând cu luna următoare depunerii documentelor . 

 
Art. 13 Titularii ajutoarelor lunare pentru apă și canalizare, au obligația să 

comunice la sediul Direcției de Asistență Socială, orice modificare intervenită în 
componența familiei și a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării. 

 
Art. 14 În cazul modificărilor survenite în situația familiei sau persoanei singure 

se vor emite dispoziții de modificare, suspendare, reluare sau, după caz, încetare a 
dreptului la ajutorul lunar pentru plata serviciului de alimentare cu apă și canalizare, 
începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările. 

 
Art. 15 În cazul acordării ajutorului lunar pentru plata serviciului de alimentare cu 

apă și canalizare în mod necuvenit, suma plătită se va recupera de la beneficiar de 
către serviciul de specialitate al primăriei și se fac venituri la bugetul local. 

 
Art. 16 Pâna la data de 15 a lunii, Direcția de Asistență Socială va transmite 

furnizorului de apă și canalizare situația centralizatoare privind cererile depuse în luna 
anterioară, atât în scris cât și în format electronic, care va conține: titularii ajutoarelor, 
adresa de consum, numărul membrilor de familie, venitul net lunar pe membru de 
familie. 

 
 Art. 19 Pe baza situației centralizatoare și a consumului efectiv înregistrat de 
consumatorii beneficiari, lunar, furnizorul de apă și servicii de canalizare calculează 
cuantumul efectiv al ajutorului, cu respectarea prevederilor art.2, completând astfel 



situația centralizatoare cu următoarele date consum/utilizator, pretul/mc, valoarea 
consumului, cuantumul efectiv al ajutorului lunar și suma de plată în sarcina 
utilizatorilor.Situația centralizatoare va fi înaintată Direcției de Asistență Socială pe 
suport de hârtie și în format electronic. 

 
Art. 20 Decontarea sumelor cu titlu de ajutor lunar pentru serviciile de apă și 

canalizare se realizează pe baza borderoului centralizator emis de furnizor cu 
urmatoarele date consum/utilizator, pretul/mc, valoarea consumului, cuantumul efectiv 
al ajutorului lunar și suma de plată în sarcina utilizatorilor, supus spre aprobare 
primarului, precum și factura. 
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