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

persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria 

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, 

avand in vedere: 
            -   expunerea de motive nr. 7003/07.03.2017  a Primarului municipiului Alexandria; 

            -  raportul de specialitate nr. 7004/07.03.2017 al Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite si 

Directiei  Administratie Publica Locala din cadrul Primariei municipiului Alexandria; 

      - referatul nr. 2719/03.03.2017 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. 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. 121, art. 122 si art. 123 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si 

promovarea drepturilor copilului; 

- 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 alin. (2) lit. ,,a”  si ale art. 115 alin. (1), lit. ,,b”,  
din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 

 

H O T A R A S T E : 

 

 

            Art. 1.  Se stabilesc situatiile pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta conform anexei  

nr. 1,  care face parte integranta din prezenta hotarare. 

            Art. 2.   Ajutoarele de urgenta in conditiile prezentei hotarari se acorda prin dispozitia scrisa a  

Primarului sau cu aprobarea  Consiliului Local al municipiului Alexandria, dupa caz. Ajutoarele de 

urgenta supuse aprobarii Consiliului Local al municipiului Alexandria, se vor acorda in baza 

dispozitiei scrise a Primarului municipiului Alexandria.                          

Art. 3. La baza acordarii ajutoarelor de urgenta vor sta anchetele sociale efectuate de 

Serviciul Ajutor si Beneficii Sociale din cadrul D.G.A.S. Alexandria si documentele prevazute in 
anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

            Art. 4.  Oricare persoana singura sau un membru al familiei poate beneficia de un ajutor de 

urgenta acordat prin dispozitie scrisa a Primarului  pe parcursul unui an pentru oricare situatie 

prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 



 

 

             

             Art. 5.  Oricare persoana singura sau un membru al familiei poate beneficia, dupa caz, pe 

parcursul unui an, de cate un ajutor de urgenta prevazut de la punctul 1 la punctul 8 din anexa nr. 1, 

care face parte integranta din prezenta hotarare,  prin dispozitie scrisa a Primarului.  

             Art. 6.  Persoana singura sau orice membru al familiei mai poate beneficia de un alt ajutor de 

urgenta pentru aceeasi situatie, numai dupa ce cazul a fost analizat si aprobat in sedinta Consiliului 

Local al municipiului Alexandria. Ajutorul de urgenta supus aprobarii in sedinta Consiliului Local al 
municipiului Alexandria, se va acorda numai in baza dispozitiei scrise a Primarului municipiului 

Alexandria. 

             Art. 7. Familia sau persoana singura, dupa acordarea ajutorului de urgenta, va prezenta in 

termen de maxim 60 zile documentele doveditoare din care sa reiasa ca ajutorul aprobat a fost utilizat 

in scopul solicitat.  

             Art. 8. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru emiterea si semnarea 

dispozitiilor privind acordarea ajutoarelor de urgenta acordate conform prezentei hotarari. 

             Art. 9. Fondurile utilizate pentru acordarea ajutoarelor de urgenta vor fi suportate din bugetul 

local al municipiului Alexandria, cu exceptia celor stabilite prin legi speciale. 
             Art.10. Cu data prezentei isi inceteteaza aplicabilitatea prevederile HCL nr. 66/2012 privind 

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

domiciliate pe raza municipiului Alexandria, HCL nr. 82/2012 privind modificarea si completarea 

HCL nr. 66/2012  privind stabilirea situatiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta, familiilor 

si persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria si HCL nr. 67/2016 privind 

completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 66/2012 privind stabilirea situatiilor pentru care se pot acorda 

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

            Art. 11. 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  pentru  cunoastere si punere in 

aplicare. 
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