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Priveste: acordarea unor ajutoare de urgenta pentru persoanele singure si familiile care
nu dispun de resursele necesare pentru achitarea unor datorii la utilitatile de
stricta necesitate, din municipiul Alexandria

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta
ordinara, avand in vedere:
- expunerea de motive nr.20039 / 24.09.2012 a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 20040 / 24.09.2012 al Directiilor Buget, Finante, Taxe si
Impozite si Administratiei Publice Locale din cadrul Primariei municipiului Alexandria;
- referatul nr. 9355 / 24.09.2012 al Serviciului public de interes local Administratia
Activitatilor Sociale, Protectie Sociala;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al
municipiului Alexandria;
- prevederile art.1 din 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 punctul 7 din anexa nr. 1 la HCL nr. 66/2012;
- 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. 41 din HGR nr. 50/ 2011 pentru aprobarea Normelor Medogologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat , 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

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba acordarea lunara a unor ajutoare de urgenta, pentru persoanele
singure si familiile, cu domiciliul in municipiul Alexandria, al caror venit net este de maxim 400
lei/ luna/ persoana singura sau pe membru de familie, care nu dispun de resursele necesare pentru

achitarea unor datorii la utilitatile de stricta necesitate: apa, canal, gunoi si energie electrica,
conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Pentru a beneficia de ajutoarele de urgenta prevazuta la art. 1, solicitantii vor
adresa autoritatii locale o cerere si declaratie pe propria raspundere , avand atasate actele
prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3. Titularul ajutorului de urgenta prevazut la art. 1 este proprietarul/ chiriasul
locuintei.
Art. 4. Ajutoarele de urgenta acordate in conditiile prezentei hotarari se acorda o singura
data pe parcursul unui an prin dispozitia Primarului. Persoanele singure si familiile cu domiciliul
in municipiul Alexandria vor mai putea beneficia de prevederile prezentei hotarari pe parcursul
aceluiasi an numai cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria.
Art. 5. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru emiterea si semnarea
dispozitiilor privind acordarea ajutoarelor de urgenta, perioada de acordare si modalitatea de
plata a acestora, numai dupa ce tabelul cu persoanele singure sau familiile beneficiare de ajutoare
de urgenta a fost aprobat de Consiliul Local al Municipiului Alexandria.
Art. 6. Primarul municipiului Alexandria poate inceta acordarea acestor ajutoare de
urgenta in cazul in care nu mai sunt indeplinite conditiile obligatorii de acordare sau daca plata
acestor ajutoare ar presupune un cost prea mare pentru bugetul local al municipiului Alexandria.
Art. 7. Fondurile utilizate pentru acordarea acestor facilitati vor fi suportate din bugetul
local al municipiului Alexandria.
Art. 8. 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 Administratia Activitatilor Sociale , Protectie
Sociala pentru cunoastere si punere in aplicare.
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