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Privește: aprobarea categoriilor de persoane din municipiul Alexandria ce pot beneficia 
de ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015, precum și a criteriilor și  
condițiilor de acordare a acestora 

 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, intrunit în ședința ordinară, având în vedere: 

-expunerea de motive nr. 35974/09.12.2015 a Primarului municipiului Alexandria; 
-raportul comun de specialitate nr. 35975/09.12.2015 al Direcției Buget Finanțe Taxe și 

Impozite și Direcției Administrația Publică Locală din cadrul Primăriei municipiului 
Alexandria; 

-referatul nr. 16866/09.12.2015 al Serviciului public local Direcția Generală de 
Asistență Sociala Alexandria; 

-adresa nr. 6939/08.09.2015 din partea Instituției Prefectului - județul Teleorman; 
-prevederile art.3, alin.(1) lit.h), art.5 alin.(6) si pct. F din Anexă, din Hotărârea 

Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea 
persoanelor defavorizate, modificată și completată prin Hotărârea nr. 627/2015; 

-prevederile art. 36, alin.(2), lit.d) si alin.(6), lit.a), pct.2 din Legea nr.215/2001 a 
administrației publice locale, republicată,cu modificările și completările ulterioare; 

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

 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

Art.1. Se aprobă categoriile de persoane din municipiul Alexandria ce pot beneficia de 
ajutoare alimentare din cadrul Programului Operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 
2015, potrivit art.3 alin.(1) lit.h) din H.G. nr.799/2014, modificată și completată de H.G. 
nr.627/2015, a criteriilor și condițiilor de acordare a acestora ,conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modelul de cerere și declarație pe propria răspundere , conform anexei 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi înaintată Instituției 
Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului 
Alexandria și Serviciului public local D.G.A.S. Alexandria, pentru cunoaștere și punere în 
aplicare.  
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