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Priveste:   acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local in vederea platii serviciului de alimentare cu 

apa  

                  si de canalizare, pentru familiile si persoanele singure care beneficiaza de locuinte tip modul,   

                  situate pe Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, pct. T52, nr. 2D, municipiul Alexandria 

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere: 

- referat de aprobare nr. 18281/20.08.2019  a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 18282/20.08.2019 al Directiei Economice  si Directiei  Juridic 

Comercial din cadrul Primariei municipiului Alexandria; 

- referatul nr. 8493/20.08.2019  al Serviciului public local Directia de Asistenta Sociala Alexandria; 

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 

- prevederile art. 47, alin.1 din Constitutia Romaniei; 

- prevederile Legii nr. 215/2018 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu 

apa si de canalizare nr. 241/2006 si abrogarea alin. 2 al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea 

si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006; 

- prevederile art.129, alin. 2, lit. d si alin. 7, lit. b din OUG nr. 57/2019 din Codul Administrativ al 

Romaniei; 

       In temeiul prevederilor art. 139, alin.1 si 5, art.196, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 din Codul 

Administrativ al Romaniei; 

 

HOTARASTE 

 

 

      Art. 1.  a) Se acorda ajutoare lunare de la bugetul local in vederea platii serviciului de alimentare cu 

apa si de canalizare, pentru familiile si persoanele singure care beneficiaza de locuinte tip modul, situate 

pe  Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, pct. T52, nr. 2D, municipiul Alexandria, al caror venit net/luna/ 

persoana singura sau pe membru de familie se situeaza sub salariul minim brut pe tara garantat in plata; 

                    b) Ajutorul lunar pentru plata serviciilor de alimentare cu apa si canalizare se acorda pe baza 

de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de documentele doveditoare ale tuturor veniturilor si 

fotocopie dupa documentele care atesta componenta familiei; 

                    c) La stabilirea venitului net lunar al persoanei singure sau al familiei se iau in considerare 

toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat in luna anterioara lunii in care se solicita dreptul, 

asa cum acestea sunt prevazute in art. 8 alin. 1 din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

                    d) In vederea stabilirii dreptului la ajutorul lunar, notiunile utilizate pentru familie sau 

persoana singura au semnificatia celor din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 



      Art. 2.  Ajutoarele lunare de la bugetul local in vederea platii serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare se acorda in functie de veniturile nete lunare ale persoanei singure/familiei, prin compensarea 

procentuala a contravalorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in limita unui consum de apa, 

respectiv a unei cantitati de apa uzata evacuata la reteaua de canalizare de 75l/persoana/zi. 

      Art. 3. Pentru familiile si persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, 

ajutoarele lunare acordate va acoperi 100% din costul de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si 

canalizare in limita unui consum de 75l/persoana/zi. 

 

 

 

 

 

 

      Art. 4. In functie de veniturile nete lunare ale persoanei singure compensarea procentuala se acorda, 

dupa cum urmeaza: 

              a) in proprortie de 100% din costul de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare in 

limita unui consum de 75l/persoana/zi in situatia in care venitul net lunar al persoanei singure este de 

pana la 1082 lei; 

             b) in proprortie de 50% din costul de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare in 

limita unui consum de 75l/persoana/zi in situatia in care venitul net lunar al persoanei singure este cuprins 

intre 1082,1 lei si sub salariul minim brut pe tara garantat in plata. 

       Art. 5. In functie de veniturile nete lunare pe membru de familie compensarea procentuala se acorda, 

dupa cum urmeaza: 

              a) in proprortie de 100% din costul de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare in 

limita unui consum de 75l/persoana/zi in situatia in care venitul net lunar pe membru de familie este de 

pana la 786 lei; 

             b) in proprortie de 50% din costul de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare in 

limita unui consum de 75l/persoana/zi in situatia in care venitul net lunar pe membru de familie este 

cuprins intre 786,1 lei si sub salariul minim brut pe tara garantat in plata. 

      Art. 6.   Ajutoarele lunare se acorda in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie din bugetul local. 

      Art. 7.   Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru emiterea si semnarea dispozitiilor 

privind acordarea ajutoarelor de urgenta acordate conform prezentei hotarari. 

      Art. 8. Acordarea ajutorului lunar se face prin dispozitia primarului, incepand cu luna urmatoare 

inregistrarii cererii, pe toata durata in care familiile sau persoanele singure vor locui in aceste module. 

      Art. 9.   Dispozitia primarului se comunica atat titularului, cat si furnizorului de apa si canalizare. 

      Art. 10.  Titularii ajutoarelor lunare pentru apa si canalizare, au obligatia de a comunica la sediul 

DAS Alexandria, orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen 

de 5 zile de la data modificarii. 

      Art. 11.  Beneficiarii ajutoarelor lunare pentru apa si canalizare au obligatia sa prezinte la sediul DAS 

Alexandria, din 3 in 3 luni documentele doveditoare ale tuturor veniturilor si fotocopie dupa documentele 

care atesta componenta familiei. 

      Art.12.   In cazul modificarilor survenite in situatia familiei sau persoanei singure se vor emite de 

catre Primar dispozitii de modificare sau, dupa caz, incetarea dreptului la ajutorul lunar pentru plata 

serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit 

modificarile. 

      Art.13. Primirea, verificarea si inregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului lunar precum si 

instrumentarea ulterioara a dosarelor de acordare ajutoare lunare revine in sarcina DAS Alexandria.  

      Art.14. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei 

Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, 



Serviciului public local D.A.S. Alexandria si furnizorului de apa si canalizare APA SERV SA Alexandria, 

pentru cunoastere si masuri de punere in aplicare. 
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