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Priveste: acordarea unor ajutoare de urgenta pentru incalzirea locuintei, constand in incarcaturi de   

butelii de aragaz pentru perioada sezonului rece decembrie 2012- martie 2013 
 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere: 

- expunerea de motive nr. 26990/ 27.11.2012 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raport comun de specialitate nr. 26991/ 27.11.2012 al Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite si 

Directia Administratie Publica Locala din cadrul Primariei municipiului Alexandria; 
- referatul nr. 11837/ 27.11.2012  al Serviciului public de interes local Administratia Activitatilor 

Sociale Protectie Sociala Alexandria; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- prevederile art.1 si art. 5 din HCL nr. 66/2012 privind stabnilirea situatiilor pentru care se pot 

acorda ajutoare de urgenta, familiilor si persoanelor singure domiciliate pe raza mun. Alexandria si 
punctul 10 din anexa nr. 1 la HCL nr. 66/2012; 

- prevederile art. 47, alin.1, din Constitutia Romaniei; 
- prevederile art. 15, alin.3,  art. 53, alin.2, lit.b, art.94, alin.2, lit.d din Legea nr. 292/20.12.2011  a 

asistentei sociale; 
- 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 ajutoare de urgenta pentru incalzirea locuintei, constand in 
incarcaturi de   butelii de aragaz pentru famiile sau persoanele singure cu domiciliul in  municipiului 
Alexandria,  al caror venit este de maxim 400 lei/ luna/ persoana singura sau membru de familie. 

         Acordarea incarcaturilor buteliilor de aragaz 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.2. Ajutorul de urgenta se acorda familiilor sau persoanelor singure din municipiul Alexandria 
ale caror locuinte nu sunt debransate de la sistemul de incalzire centralizat si nu beneficiaza de agent 
termic. 
          Art.3. Fondurile utilizate pentru acordarea buteliilor de aragaz vor fi suportate din bugetul local al 
municipiului Alexandria. 
          Art.4. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru emiterea si semnarea 
dispozitiilor privind acordarea ajutoarelor constand in incarcaturi de butelii de aragaz. 
          Art.5. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Serviciului 
public de interes local AASPS Alexandria, pentru cunoastere si masuri de punere in aplicare. 
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