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      Priveşte:  acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru acoperirea facturii de 

energie electrica pentru persoanele singure si familiile beneficiare de locuinte 

tip modul,  

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

Alexandria     

              

 

 

      Consiliul Local al municipiului Alexandria, întrunit în sedinţă ordinară, având în vedere: 

                  - referat de aprobare nr. 18279/20.08.2019 a Primarului municipiului Alexandria; 

                                 - raportul comun de specialitate nr. 18280/20.08.2019 al Directiei Economice  si 

Directiei  Juridic Comercial din cadrul Primariei municipiului Alexandria; 

                                 - referatul nr. 8492/20.08.2019 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. 11 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale; 

                                  - prevederile OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada 

sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare; 

                - prevederile art. 129, alin. 2, lit. d si alin. 7, lit. b din O.U.G. 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; 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

           Art. 1. Se aproba acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru acoperirea 

facturii de energie electrica pentru persoanele singure si familiile beneficiare de locuinte tip 

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

conform anexei nr. 1 si anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

           Art. 2. Pentru a beneficia de ajutoarele lunare prevazute la art. 1, solicitantii vor 

adresa autoritatii locale o cerere si declaratie pe propria raspundere, avand atasate actele 

prevazute in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

           Art. 3.  Titularul ajutorului lunar prevazut la art. 1 este titularul contractului de 

inchiriere.  

                  Art. 4.  Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru emiterea si 

semnarea 

      dispozitiilor privind acordarea ajutoarelor de urgenta acordate conform prezentei hotarari. 

                 Art. 5.  Acordarea ajutorului lunar se face prin dispozitia primarului, incepand cu luna 

     urmatoare depunerii cererii, pe toata durata in care familiile sau persoanele singure vor locui 

in 

     aceste module. 

           Art. 6. Pentru perioada sezonului rece, noiembrie - martie, ajutorul lunar se va acorda 

suplimentar peste transele si cuantumurile prevazute de OUG nr. 70/2011, dar nu mai mult 

decat contravaloarea facturii, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 

 

 

           Art. 7. Pentru perioada sezonului cald, aprilie - octombrie, ajutorul lunar se va acorda 

in cuantumurile prevazute de anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare, dar 

nu mai mult decat contravaloarea facturii. 

                 Art. 8.  Ajutoarele lunare se acorda in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie din  

      bugetul local. 

                 Art. 9.  Titularii ajutoarelor, 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. 10.  Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi 

inaintata 

        Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 



municipiului 

        Alexandria si Serviciului public local Directiei de Asistenta Sociala Alexandria si 

furnizorului de  

        energie elctrica SC CEZ VANZARE SA, pentru cunoastere si masuri de punere in aplicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA 

                       CONSILIER,                                                                            

CONTRASEMNEAZA, 

                      Voicila Florea                                                                                  SECRETAR, 

                                                                                                                  Alexandru Razvan Ceciu 
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