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JUDETUL TELEORMAN 
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CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E 

 

        Priveste: acordarea unui ajutor financiar lunar, pentru domnul Craciun Niculae, reprezentand 

                        acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidential pentru persoane varstnice  

                        dependente ,, Sf. Maria”,  din comuna Talpa, judetul Teleorman 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, 

avand in vedere: 

            - expunerea de motive nr. ________/ _______________2015 a Primarului municipiului 

Alexandria; 
            - raportul comun de specialitate nr. ________/ ___________2015 al Directiei Buget, Finante, 

Taxe si Impozite  si Directiei Administratiei Publice Locale din cadrul Primariei municipiului 

Alexandria; 

      - referatul nr. _______/_____________2015 al Serviciului public de interes local Directia 

Generala de Asistenta Sociala Alexandria;  

      -  adresa nr. 20357/ 03.08.2015 din partea Consiliului Local al municipiului Alexandria; 

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

municipiului Alexandria; 

-  prevederile art.94, art. 96, art. 97 si art. 102  din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale; 

-  prevederile art. 7, art. 14 , art. 20, art. 24 si art. 25 din Legea nr. 17/ 2000 privind asistenta 

sociala a persoanelor varstnice , republicata ; 

- 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  aproba acordarea  unui ajutor financiar in cuantum de 600 lei / luna, incepand cu 

luna septembrie 2015 pentru domnul Craciun Niculae, reprezentand acoperirea unor cheltuieli necesare 

la Centrul rezidential pentru persoane varstnice dependente ,, Sf. Maria”, din comuna Talpa, judetul 

Teleorman. 

           Art. 2. Plata ajutorului financiar se va efectua in contul nr. RO18TREZ60921330208XXXXX 

deschis la Trezoreria Videle al Consiliului Local al comunei Talpa , judetul Teleorman. 

           Art. 3.  Prin grija Serviciului Cancelarie , prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului 

judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii , Primarului municipiului Alexandria , Directiei 

Buget, Finante, Taxe si Impozite din cadrul Primariei municipiului Alexandria si Serviciului public  

local Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria, pentru  cunoastere si punere in aplicare.  
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