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H O T A R A R E 
 

                             Priveste: acordarea  unor ajutoare de urgenta constând în produse alimentare, pentru elevii 
domiciliați pe raza  municipiul Alexandria ,care au fost diagnosticați cu 
tuberculoză pulmonară 

 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința ordinară, 

având în vedere: 
            -  expunerea de motive nr. 15039/10.05.2016  a Primarului municipiului Alexandria; 
            - raportul comun de specialitate nr.15040/10.05.2016 al Direcției Buget, Finanțe, Taxe și 
Impozite  și Direcției Administrației Publice Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria; 

      - referatul nr. 7736/09.05.2016 al Serviciului public  local Direcția Generală de Asistență 
Socială Alexandria;  

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria; 

- cererile părinților/reprezentanților legali ai copiilor și anchetele sociale efectuate la domiciliul 
acestora; 

- prevederile art. 11 din Legea 292/2011 a asistenței sociale ,modificată și completată; 
- prevederile art .48 ,art. 130 ,art. 131 și art. 132 din Legea 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului ,republicată ,cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 28 alin.(2) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat ,cu modificările 

și completările ulterioare; 
-prevederile art. 41 ,art. 43 și art. 44 din HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ,cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin.(2), lit. d si alin.(6), lit. a, pct.2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata., cu modificarile si completarile ulterioare. 

      In temeiul prevederilor  art. 45, alin. (1) si alin. (2) lit. ,,a”  si ale art. 115 alin. (1), lit. ,,b”,  din 
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

H O T A R A S T E : 
 
            Art. 1.  Se  aprobă acordarea unor  ajutoare de urgență , lunare constând în produse alimentare, 
pentru  elevii care au fost diagnosticați cu tuberculoză pulmonară și cu domiciliul in municipiul 
Alexandria, județul Teleorman, conform anexei nr. 1 si anexei nr.2  care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
            Art. 2. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru emiterea si semnarea 
dispozițiilor privind acordarea ajutoarelor de urgență acordate și stabilirea perioadei lunare de acordare. 
            Art. 3. Prin grija Serviciului Cancelarie , prezenta hotărâre va fi înaintată Instituției Prefectului 
județului Teleorman pentru verificarea legalității , Primarului municipiului Alexandria si Serviciului 
public  local Direcția Generală de Asistență Socială   pentru  cunoaștere și punere în aplicare.  
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