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HOTARARE 

Priveste : modificarea si completarea anexei la HCL nr. 63/31 martie 2011, privind 
                       stabilirea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor  

                             ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate    
                             pentru nevoile unei familii 
  
 Primarul municipiului Alexandria, judetul Teleorman, avand in vedere: 
              -expunerea de motive nr.15548/10.08.2011 a Primarului municipiului Alexandria; 
              -raport de specialitate nr.15549/10.08.2011 al Directiei Administratie Publica Locala;  
              -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria; 
              -prevederile art.14 alin.(1) din Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei; 
              -prevederile art.7 din HGR nr.38/2011 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei; 
              -prevederile art.8,alin.(2) si (3) din Legea nr.416/2001,privind venitul minim garantat,cu 
modificarile si completarile ulterioare;  
              -prevederile art.18,alin.(1) si art 22 din HGR 50/2011 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicarea a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat; 
              -prevederile anexelor 2 si 3 din Ordinul Ministerului muncii,familiei si protectiei sociale 
nr.1474/2011 pentru aprobarea instructunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea 
copiilor,aprobate prin HG nr.52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei,aprobate prin HG nr.38/2011, si din Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,aprobate prin 
HG nr.50/2011;  
               -prevederile art.6, alin.(1) din Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr.772/2011 pentru 
aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national; 
              -prevederile art.59 si art 60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 
              -prevederile art.36 alin.(2),lit.,,d’’ si alin (6)lit.,,a’’pct.2 din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala,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 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

                                                  HOTARASTE:                                                                             
            ART.1. Se modifica si se completeaza anexa la HCL nr. 63/31 martie 2011 care va avea 
cuprinsul anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  
            ART.2. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei  
Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii,Primarului municipiului Alexandria 
Directiei Administratie Publica Locala si Serviciului public de interes local Administratia Activitatilor 
Sociale Protectie Sociala pentru cunoastere si punere in aplicare. 
 
             PRESEDINTE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA 
                       Consilier,                                                                            Secretar, 
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