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H O T Ă R Â R E 
 
 

           Priveşte: aprobarea  de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, din 
                           bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2015 – martie 2016,   
                           persoanelor singure si familiilor din municipiul Alexandria                  
 
 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, întrunit în sedinţă ordinară, având în vedere: 
- expunerea de motive nr. _____/_______2015 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr. ______/________2015 al Direcţiei Buget Finanţe Taxe şi 

Impozite si Directiei Administratie Publica Locala din cadrul Primariei municipiului Alexandria; 
- referatul nr. _____/________2015 al  serviciului public local Directia Generala de 

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

municipiului Alexandria; 
- prevederile art. 9 din OUG nr. 70/ 2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare; 
       - prevederile art. 63 alin 1, lit. e  din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
In  temeiul  prevederilor  art. 68  alin. 1 si  art. 115   alin. 1  lit. a  din  Legea  nr. 215/ 2001  a 

            administratiei  publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

Art. 1. În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, se aprobă  acordarea 
de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, ce se acordă pentru consumatorii 
vulnerabili prevăzuţi la art. 9 alin. ( l) din O.U.G. nr. 70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 
de la bugetul local cu titlu de ajutor, conform art.9, alin. (2), după cum urmează: 

a) pentru familiile si persoanele singure al caror  venit net mediu lunar pe membru de familie,  
      respectiv al persoanei singure  se situeaza pana la 155 lei, se acorda o suma de 79 lei; 
b) pentru familiile si persoanele singure al caror  venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure  se situeaza 155,1 lei si 210 lei, se acorda o suma de 57 lei; 
c) pentru familiile si persoanele singure al caror  venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure  se situeaza intre 210,1 lei si 260 lei, se acorda o suma de 45 lei; 
d) pentru familiile si persoanele singure al caror  venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure  se situeaza intre 260,1 lei si 310 lei, se acorda o suma de 36 lei; 
e) pentru familiile si persoanele singure al caror  venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure  se situeaza intre 310,1 lei si 355 lei, se acorda o suma de 27 lei ; 
f) pentru familiile si persoanele singure al caror  venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure  se situeaza intre 355,1 lei si 425 lei, se acorda o suma de 21 lei; 
g) pentru familiile si persoanele singure al caror  venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure  se situeaza intre 425,1 lei si 480 lei, se acorda o suma de 14 lei ; 
h) pentru familiile si persoanele singure al caror  venit net mediu lunar pe membru de familie, 



respectiv al persoanei singure  se situeaza intre 480,1 lei si 540 lei, se acorda o suma de 11 lei ; 
i) pentru familiile si persoanele singure al caror  venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure  se situeaza intre 540,1 lei si 615 lei, se acorda o suma de 6 lei. 
           Art. 2. Prin grija Serviciului Cancelarie , prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria , serviciului 
public local D.G.A.S.  Alexandria si WIROM GAS S.A. pentru  cunoaştere şi punere în aplicare. 
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