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HOTARARE 

 

Priveste:   acordarea de beneficii  de asistenta sociala  sub forma de tichete sociale persoanelor singure 

                  si familiilor care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel de trai 

                   minimal, din municipiul  Alexandria 

 

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

- expunerea de motive nr. 3763/19.02.2019 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 3764/19.02.2019 al Directiei Economice  si Directiei  Juridic 

Comercial din cadrul Primariei municipiului Alexandria; 

- referatul nr. 1532/19.02.2019 al Serviciului public local Directia de Asistenta Sociala Alexandria; 

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

Alexandria; 

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

- prevederile art. 11, lit. b, art. 15, alin. 3, art. 53, alin.2, lit.b, art. 54, alin. 1 si art.94, alin.2, lit.d din 

Legea nr. 292/20.12.2011  a asistentei sociale; 

- prevederile art. 64 si art. 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, 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 art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

HOTARASTE 

 

      Art. 1. Se aproba acordarea de beneficii sociale de asistenta sociala sub forma de tichete sociale in 

valoare de 100 lei pe familie sau pe persoana singura, cu ocazia sarbatorilor Pascale si de Craciun, pentru 

persoanele singure si familiile care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui trai minimal, 

cu domiciliul in municipiul Alexandria, al caror venit net lunar pentru persoana singura sau pe membru de 

familie este pana la nivelul pensiei minime garantata in plata inclusiv, in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare, in vederea achizitionarii de alimente. 

      Art. 2. Acordarea tichetelor sociale se face pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, 

insotite de documentele doveditoare ale tuturor veniturilor si fotocopie dupa documentele care atesta 

componenta familiei. 

      Art. 3.  Fondurile utilizate pentru acordarea tichetelor sociale vor fi suportate din bugetul local al 

municipiului Alexandria. 

      Art. 4. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru semnarea contractului de prestari 

servicii si a dispozitiilor privind acordarea tichetelor sociale. 

      Art. 5. Cu data prezentei isi inceteteaza aplicabilitatea prevederile HCL nr. 60/2012 privind acordarea 

de beneficii de asistenta sociala sub forma de tichete sociale pensionarilor si persoanelor singure si 

familiilor care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal, din 

municipiul Alexandria. 

      Art. 6. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei 

Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si 

Serviciului public local D.A.S. Alexandria, pentru cunoastere si masuri de punere in aplicare. 
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