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R E F E R A T 
          
 
 
                Priveşte:  modificarea H.C.L. nr. 153/30.05.2013 privind aprobarea  de ajutoare lunare pentru 
                                 incalzirea locuintei cu energie termica pentru perioada noiembrie 2013 – martie 
                                 2014, din bugetul local,  în conformitate cu O.U.G. 70/2011 privind măsurile de 
                                 protecţie socială în  perioada sezonului rece 

 

 
  Având în vedere art. 7 alin. 2 lit. b din O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială 

pentru sprijinirea populaţiei în perioada sezonului rece, modificata si completata, autorităţile 
administraţiei publice locale pot stabili prin hotărâre de consiliu local, măsuri de protecţie socială din 
bugetul local, prin acordarea de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, în 
completarea celor de la bugetul de stat. 
              Avand in vedere numarul ridicat de familii sau persoane singure care nu dispun de resurse 
financiare si se afla in imposibilitatea achitarii datoriilor privind utilitatile de stricta necesitate, 
propunem acordarea de ajutoare din bugetul local pentru energia termica furnizata in sistem centralizat, 
ajutoare acordate in completarea celor acordate de la bugetul de stat. 
             Deoarece la nivelul mun. Alexandria s-a infiintat o alta societate: S.C. TERMIC CALOR SERV 
S.R.L. care va asigura agentul termic incepand cu sezonul rece noiembrie 2013- martie 2014, se impune  
modificarea H.C.L. nr. 153/30.05.2013. 
             Faţă de cele prezentate mai sus, propunem întocmirea unui proiect de hotărare care să fie supus 
spre dezbatere şi aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 
 

           Priveşte:   modificarea H.C.L. nr. 153/30.05.2013 privind aprobarea  de ajutoare lunare pentru 
                             incalzirea locuintei cu energie termica pentru perioada noiembrie 2013 – martie 
                             2014, din bugetul local,  în conformitate cu O.U.G. 70/2011 privind măsurile de 
                             protecţie socială în  perioada sezonului rece 
 
 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, întrunit în sedinţă ordinară, având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 24639/ 28.10.2013 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr.  24640/ 28.10.2013 al Direcţiei Buget Finanţe Taxe şi Impozite si 

al Directiei Administratie Publica Locala din cadrul Primariei municipiului Alexandria; 
- referatul nr. 12406/ 28.10.2013 al  Serviciului public de interes local Administraţia Activităţilor 

Sociale, Protecţie Socială; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- prevederile art. 7, alin. (1) si  (2), lit. b si art. 8, alin. (6) si (7)  din OUG nr. 70/ 2011, privind 

măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modificata si completata; 
- prevederile art. 59 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 administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificarile si completările ulterioare; 
        În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicata , modificata si completata ,  

H O T Ă R Ă Ş T E :  

                                   Art. I.  Se modifica prevederile art. 3 din H.C.L. nr. 153/30.05.2013 privind aprobarea  de ajutoare lunare 
pentru incalzirea locuintei cu energie termica pentru perioada noiembrie 2013 – martie 2014, din bugetul local,  în 
conformitate cu O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în  perioada sezonului rece si va avea 
urmatorul cuprins: 

                             ,, Art. 3. Persoanele care vor beneficia de prevederile prezentei hotarari, trebuie sa faca dovada la depunerea 
cererii si declaratiei pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala (energie termica) ca 
nu au sume restante catre S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L..Dovada ca nu au datorii va fi prezentata lunar 
pentru luna anterioara celei pentru care se efectueaza plata ajutorului pentru incalzirea locuintei din bugetul local 
catre furnizorul de energie termica”.                                    

                                   Art. II.  Celelalte prevederi din H.C.L. nr. 153/30.05.2013 privind aprobarea  de ajutoare lunare pentru 
incalzirea locuintei cu energie termica pentru perioada noiembrie 2013 – martie 2014, din bugetul local, în 
conformitate cu O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în  perioada sezonului rece, raman 
neschimbate. 
                 Art. III. Prin grija Serviciului Cancelarie , prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului public de interes 
local Administraţia Activităţilor Sociale, Protecţie Socială Alexandria si S.C. Termic Calor Serv  S.R.L.  pentru  
cunoaştere şi punere în aplicare. 
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