
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

 

               Priveşte: completareaAnexei nr.1 la HCL nr. 66/11.09.2012 privind  stabilirea  

situatiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta, familiilor si 

persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria 

 

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

- expunerea de motive nr. 6440 / 17.02.2016 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comunde specialitate nr. 6441 / 17.02.2016,  al  Directiei Administratie 

Publica Locala si Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite din cadrul Primariei 

municipiului Alexandria ; 

- referatul nr. 2469 / 17.02.2016 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 HCL nr. 66/11.09.2012 privind stabilirea situatiilor pentru care se pot acorda 

ajutoare de urgenta, familiilor si persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului 

Alexandria modificata si completata prin  HCL nr. 82/28.09.2012; 

         - prevederile art. 11 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale; 

 - prevederile art. 28 din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, modificata si 

completata ; 

- prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru 

eleborarea actelor normative, republicata, modificata si completata; 



- prevederile art. 36, alin. (2), lit.d si alin. (6), lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215 / 2001 a 

administraţiei publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.45, alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicata , cu modificarile si completarile 

ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art. ISe completeaza Anexa nr. 1 la HCL nr. 66/11.09.2012 privind stabilirea situatiilor pentru 

care se pot acorda ajutoare de urgenta , familiilor si persoanelor singure domiciliate pe 

raza municipiului Alexandria,cu punctul 11 care va avea cuprinsul prevazut in anexa care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art. II Prin grija Serviciului Cancelarie , prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului 

judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria  si 

serviciului public local  Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria,  pentru 

cunoaştere şi punere în aplicare. 
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