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Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  

nr. 57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea 
locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei 
termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 
6 septembrie 2006, cu următoarele modificări şi completări: 

 
1. La articolul I punctul 1, articolul 161 va avea următorul 

cuprins: 
„Art. 161. – Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc 

condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6 depun, individual, prin asociaţiile de 
proprietari/chiriaşi sau prin furnizorii de energie termică, cererile şi 
declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, 
municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei 
rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, până la 
data de 15 octombrie a fiecărui an.” 
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2. La  articolul I punctul 1, alineatele  (1)  şi  (5)  ale  

articolului 162 vor avea următorul cuprins: 
„Art. 162. – (1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea 

locuinţei cu energie termică se realizează în condiţiile prezentei 
ordonanţe de urgenţă, prin dispoziţie a primarului, care va conţine 
compensarea procentuală, în funcţie de venitul net mediu lunar pe 
membru de familie, respectiv al persoanei singure, precum şi valoarea 
calculată prin înmulţirea consumului maxim lunar stabilit pe tip de 
apartament şi în funcţie de zona de temperatură cu preţul local de 
referinţă. 

(5) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit până la 
data de 1 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, 
direct sau prin intermediul furnizorilor de energie termică, precum şi 
prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi. Aceste dispoziţii se transmit, în 
copie, şi direcţiilor teritoriale.” 

 
3. La articolul I punctul 1, alineatele (2) şi (5) ale articolului 

163 vor avea următorul cuprins: 
„(2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face 

prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, individual sau 
prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi. 

(5) Primarii vor transmite titularilor ajutoarelor pentru 
încălzirea locuinţei dispoziţiile prevăzute la alin. (3), în termen de  
5 zile de la data  emiterii, direct sau prin intermediul furnizorilor de 
energie termică, precum şi prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi.” 

 
4. La articolul I punctul 1, articolul 167 va avea următorul 

cuprins: 
„Art. 167. – (1) Lunar, furnizorii de gaze naturale transmit 

asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, titulare de contracte de furnizare a 
gazelor naturale, factura reprezentând valoarea consumului general de 
gaze naturale la nivelul asociaţiei de proprietari/chiriaşi şi, după caz, 
suma de plată, calculată ca diferenţă între valoarea consumului general 
şi suma totală a ajutoarelor efective stabilite de furnizor cu respectarea 
condiţiei prevăzute la art. 7 alin. (3). 

(2) Factura prevăzută la alin. (1) este însoţită de un borderou, 
care cuprinde titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze 
naturale şi ajutoarele efective calculate pentru aceştia. 
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(3) Asociaţia are obligaţia de a evidenţia lunar ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei cu gaze naturale, în tabelul cu cheltuielile de 
întreţinere.” 

 
5. La articolul I punctul 1, articolul 168 va avea următorul 

cuprins: 
„Art. 168. – (1) Pe baza facturilor prevăzute la art. 165 alin. (2), 

furnizorii de gaze naturale întocmesc un borderou, cuprinzând 
beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi ajutoarele efective 
calculate pentru aceştia.                

(2) Borderourile prevăzute la alin. (1) şi la art. 167 alin. (2) sunt 
transmite de furnizorul de gaze naturale la primărie pentru certificare, şi 
reprezintă documente de plată pe baza cărora direcţiile teritoriale achită 
la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru  încălzirea locuinţei.” 

 
6. La articolul I punctul 1, articolul 1618 va avea următorul 

cuprins: 
„Art. 1618. – Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2006-31 martie 2007, 

termenele prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2), art. 161, art. 162  
alin. (5) şi la art. 164 alin. (1), (4) şi (5) se prelungesc cu maximum  
15 zile.” 

 
7. Articolul II va avea următorul cuprins: 
„Art. II. – (1) Consumul maxim lunar prevăzut la art. 7 alin. (1) 

din cuprinsul art. I este prezentat în anexa nr.1, care face parte integrantă 
din prezenta ordonanţă de urgenţă. 

(2) Repartiţia judeţelor pe zonele de temperatură prevăzute la 
art. 7 alin.(2) din cuprinsul art. I este prezentată în anexa nr. 2, care face 
parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. 

(3) Consumul maxim lunar prevăzut la alin. (1) se actualizează 
în funcţie de variaţia consumurilor medii lunare de energie termică pe 
tipuri de apartamente înregistrată de autorităţile de reglementare în 
domeniu şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.” 
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8. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins: 

 
 
 

 „Anexa nr.1 
 
 
 

CONSUMUL MAXIM LUNAR  
stabilit pe tip de apartament şi în funcţie de zona de temperatură 

 
 
 

Zone Tipul apartamentului Consumul maxim lunar 
(Gcal) 

1 cameră 0,82 
2 camere 1,22 
3 camere 1,59 Zona caldă 

4 şi mai multe camere 2,21 
1 cameră 0,91 
2 camere 1,36 
3 camere 1,76 Zona temperată 

4 şi mai multe camere 2,45 
1 cameră 1,01 
2 camere 1,49 
3 camere 1,94 Zona rece 

4 şi mai multe camere   2,70 ”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 
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