
ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T A R A R E  
 
 

         Priveste : modificarea si completarea HCL nr. 66 / 2012 privind stabilirea situatiilor pentru care se pot 
acorda ajutoare de urgenta , familiillor 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. 20420/ 27.09.2012 a Primarului municipiului Alexandria; 
      - raportul de specialitate nr. 20421/ 27.09.2012 al Directiei Buget , Finante , Taxe si Impozite din cadrul 
Primariei municipiului Alexandria ; 
     - referatul nr. 9558/ 27.09.2012 al Serviciului public de interes local Administratia Activitatilor Sociale , 
Protectie Sociala ; 
     -  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 ; 
     - 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. 41 din HGR nr. 50 / 2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat , modificata si completata; 
   - prevederile  art. 59, art. 60 si art. 61 din Legea nr. 24 / 2000 privind  normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea 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 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 modifica si se completeaza punctul 7 din 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 si va avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 1 ce face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
      Art. 2. Se modifica si se completeaza punctul 10 din 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 si care va avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 2 ce face parte integranta din 
prezenta hotarare.  
       Art. 3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 66 / 11.09.2012 privind stabilirea situatiilor pentru care se pot 
acorda ajutoare de urgenta , familiillor si persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria 
raman neschimbate. 



      Art. 4. Prin grija Serviciului Cancelarie , prezenta dispozitie va fi inaintata Institutiei Prefectului judetului 
Teleorman pentru verificarea legalitatii , Primarului municipiului Alexandria si Serviciului public de interes 
local Administratia Activitatilor Sociale , Protectie Sociala Alexandria pentru cunoastere si masuri de aplicare. 
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