
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește: stabilirea situațiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgență, familiilor și 
persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria

Consiliul Local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința ordinară, 
având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 14600/09.07.2020 a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 14601/09.07.2020 al Direcției Economice și Direcției Juridic 

Comercial din cadrul Primariei municipiului Alexandria;
- referatul nr. 6977/09.07.2020 al Serviciului public local Direcția de Asistență Socială

Alexandria; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;
- prevederile art. 11 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
- prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și

completată;
- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
- prevederile art. 64 si art. 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă

pentru elaborarea actelor normative, republicată; 
-prevederile art. 129, alin.(2), lit. d si alin.(7), lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ al României.
În temeiul prevederilor  art. 139, alin. (1) și alin. (5)  și ale art. 196 alin. (1), lit. ,,a”,  OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se stabilesc situațiile pentru care se pot acorda ajutoare de urgență conform anexei
nr. 1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Ajutoarele de urgență în condițiile prezentei hotărâri se acordă prin dispoziția scrisa a 
Primarului municipiului Alexandria.

Art. 3. La baza acordării ajutoarelor de urgență vor sta anchetele sociale efectuate de 
Serviciul Ajutor și Beneficii Sociale din cadrul D.A.S. Alexandria și documentele prevazute în anexa 
nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Oricare persoană singură sau un membru al familiei poate beneficia de un ajutor de 
urgență acordat prin dispoziție scrisă a Primarului  pe parcursul unui an pentru oricare situație 
prevazută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art. 5. Persoana singură sau orice membru al familiei mai poate beneficia de un alt ajutor de 
urgență pentru aceeași situație, numai dupa ce cazul a fost analizat și aprobat în sedința Consiliului 
Local al municipiului Alexandria. Ajutorul de urgență supus aprobarii în sedința Consiliului Local al 
municipiului Alexandria, se va acorda numai în baza dispoziției scrise a Primarului municipiului 
Alexandria.

Art. 6. Familia sau persoana singură, dupa acordarea ajutorului de urgență, va prezenta în 
termen de maxim 60 zile documentele doveditoare din care să reiasă că ajutorul aprobat a fost utilizat 
în scopul solicitat. 

Art. 7. Se împuternicește Primarul municipiului Alexandria pentru emiterea și semnarea 
dispozițiilor privind acordarea ajutoarelor de urgentă acordate conform prezentei hotărâri.

Art. 8. Fondurile utilizate pentru acordarea ajutoarelor de urgență vor fi suportate din bugetul 
local al municipiului Alexandria, cu excepția celor stabilite prin legi speciale.

Art.9. Cu data prezentei își înceteteaza aplicabilitatea prevederile HCL nr. 44/2019 privind 
stabilirea situațiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgență, familiilor și persoanelor singure 
domiciliate pe raza municipiului Alexandria.

Art. 10. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
înaintată Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
municipiului Alexandria și Serviciului public local Direcția de Asistență Socială pentru  cunoaștere 
și punere în aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ CONTRASEMNEAZA 
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

Marian Dragoș  Petcu Alexandru Răzvan Ceciu

ALEXANDRIA
NR. 223 / 29 IULIE 2020



JUDEȚUL TELEORMAN SE APROBĂ
CONSILIUL LOCAL AL MUN.ALEXANDRIA PRIMAR,
SERVICIUL PUBLIC LOCAL   VICTOR DRĂGUȘIN
DIRECȚIA  DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ALEXANDRIA
NR.

R E F E R A T

Privește: stabilirea situațiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgență, familiilor și 
persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, primarii pot acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor care se afla în situații de 
necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații deosebite, 
stabilite prin hotărâre a consiliului local. 

Având în vedere numarul mare de solicitări din partea cetățenilor municipiului Alexandria 
care se confruntă cu situații deosebite, se impune adoptarea unei hotărâri de consiliu local în vederea 
stabilirii criteriilor care vor sta la baza acordării ajutoarelor de urgență.

Persoanele care vor beneficia de ajutoare de urgență vor trebui să se încadreze într-una din 
situațiile urmatoare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Față de cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, propunem întocmirea unui proiect de hotărâre care să fie supus spre dezbatere 
și aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria.

DIRECTOR EXECUTIV,
DOINA NEDEA



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 14600/09.07.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea situațiilor pentru care se pot acorda ajutoare de
urgență, familiilor și persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria

La nivelul municipiului Alexandria, se constată creșterea numarului de cereri formulate de 
cetățeni aflați în situații deosebite, cereri având ca obiect acordarea unor ajutoare de urgență.

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat reglementează acordarea, printre altele, și 
a ajutoarelor de urgență.

Pentru soluționarea cererilor și pentru sprijinirea cetățenilor care se confruntă cu situații 
deosebite consider că se impune adoptarea unei hotărâri de consiliu local prin care să se stabilească
situațiile în care se pot acorda ajutoare de urgență, precum și criteriile și condițiile de acordare.

Conform art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, propun urmatorul proiect de hotărâre: ,, Proiect de hotărâre 
privind stabilirea situațiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgență, familiilor și persoanelor 
singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria”.

Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial din cadrul Primariei municipiului 
Alexandria vor întocmi raportul comun de specialitate pe care îl va susține la comisiile de specialitate 
spre avizare.

Dupa întocmirea raportului de specialitate și avizarea de către comisiile sus menționate, 
proiectul de hotărâre însoțit de expunerea de motive, raportul compartimentului de specialitate și 
avizul comisiilor respective va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului local al 
municipiului Alexandria. 

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA             
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
NR. 14601/09.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind stabilirea situațiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgență, familiilor și 
persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria

Prin referatul de aprobare nr. 14600/09.07.2020 Primarul Municipiului Alexandria supune 
dezbaterii și aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind stabilirea situațiilor pentru care 
se pot acorda ajutoare de urgență, familiilor și persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului 
Alexandria

1. NECESITATEA

În conformitate cu prevederile art. 47, alin. (1) din Constituția Romaniei, „Statul este obligat să
ia masuri de dezvoltate economica și de protecție socială, de natura să asigure cetatenilor un nivel de 
trai decent”.

În acest sens art. 36, alin. (1) si (6), lit. „a”, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede ca în exercitarea 
atribuțiilor ,,Consiliul local are initiativă și hotaraște, în condițiile legii, în toate problemele de interes 
local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autoritați ale administrației 
publice locale sau centrale”, iar ,,în exercitarea atribuțiilor, consiliul local, asigură, potrivit 
competentelor sale  și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
local privind serviciile sociale pentru familiile și  persoanele singure aflate în nevoie socială”.   

2. OPORTUNITATEA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, beneficiile de asistență
socială reprezinta o forma de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale sau familiale 
obținute din muncă, în vederea asigurarii unui nivel de trai minimal, precum și o formă de sprijin în 
scopul promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții anumitor categorii de persoane, se 
acorda în bani sau în natură și cuprind alocații, indemnizații, ajutoare sociale și facilitate.

Conform art. 53 alin. 2 lit. b din Legea nr. 292/2011 ,,pentru prevenirea și combaterea 
saraciei și a riscului de excluziune socială prin politicile publice inițiate, statul instituie măsuri de 
sprijin conform nevoilor particulare ale persoanelor, familiilor și grupurilor defavorizate”.



3. ANALIZA ECONOMICĂ ȘI TEHNICĂ

Beneficiile de asistență socială acordate de autoritațile administrației publice locale se stabilesc 
în bani sau în natură și sunt măsuri complementare susținute din bugetele locale.

În vederea prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor temporare ale unor situații care pot 
afecta viața familiilor și persoanelor singure, cu domiciliul în Municipiul Alexandria, care nu dispun 
de resursele necesare acoperirii nevoilor personale, se impune acordarea unor ajutoare de urgență.

Finanțarea cheltuielilor legate de acordarea acestor facilitați se va face din bugetul local al 
Municipiului Alexandria - secțiunea de funcționare - Capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”, 
titlul IX - Asistență socială, articolul 57 - Ajutoare sociale.

4. LEGALITATEA PROIECTULUI

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe prevederile 
urmatoarelor acte nrormative:

- prevederile art. 47. alin. (1) din Constituția României;
- prevederile art. 11 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
- prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
- prevederile art. 136, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al 

României.

5. BENEFICII PENTRU SOCIETATE

La nivelul municipiului Alexandria sunt familii și persoane singure care se confrunta cu situații 
deosebite și se impune adoptarea unei hotărâri de consiliu local în vederea stabilirii criteriilor care vor 
sta la baza acordării ajutoarelor de urgență.

Proiectul de hotărâre împreuna cu intreaga documentație va fi supus spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Directția Economică Direcția Juridic Comercial
Director executiv,                                                   Director executiv, 
Haritina Gafencu                                           Chesnoiu Roxandra Postumia



MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                         ANEXA NR. 1 LA

CONSILIUL LOCAL                                                         HCL NR. 223/ 29.07.2020

TABEL CU SITUAȚIILE PENTRU CARE SE POT 

ACORDA AJUTOARE DE URGENȚĂ

Nr. 
crt.

Denumire

SITUAȚIA

Observatii



1. Probleme medicale ale cetățenilor Pentru persoanele singure și familiile care se confrunta cu 
urmatoarele probleme de sănătate, dovedite cu acte 
medicale emise de către medicii specialiști:

- boli incurabile și boli grave dovedite cu acte medicale de 
specialitate ce necesită investigații medicale de 
specialitate și tratamente medicale;

-achiziționarea/ închirierea de dispozitive medicale care 
nu sunt acoperite integral de casa de sănătate;

- malformații congenitale; 

- intervenții chirurgicale: neoplasm, cord și sistem 
vascular, sistem nervos și creier, sistem osos, boli rare, 
glande endocrine și sistemul oftalmologic; 

- transplanturi.

Suma maximă care se poate acorda, prin dispoziția 
Primarului, este de maxim 2000 lei.

2. Avarierea locuinței prin: calamități 
naturale sau alte situații asemenea 
stabilite de Comitetul local pentru situații 
de urgență Alexandria.

Ajutorul de urgență constă în materiale de constucții 
stabilite prin deviz, la propunerea responsabilului pentru 
situații de urgență.

3. Ajutor pentru acoperirea unei parți din 
cheltuielile cu înmormântarea

Pentru cei care nu beneficiază de ajutor social sau nu pot 
beneficia de ajutor din alte surse, nu dispun de resursele 
necesare acoperirii cheltuielilor cu înmormântarea și 
realizează un venit net lunar de maxim 400 lei/ membru 
de familie sau pentru persoana singură  de maxim 800 lei 
(persoane supraviețuitoare).



4. Acordarea de lemne de foc pentru 
perioada sezonului rece și plata utilitaților 
de strictă necesitate: apă, canal, gunoi și 
energie electrică

Pentru persoanele singure și familiile care nu dispun de 
resursele necesare achitării acestor utilități sau cumpărării 
de lemne de foc, astfel:

1. acordarea de lemne de foc pentru încălzirea locuinței în 
sezonul rece, se va face în baza unei alte hotărâri a 
consiliului local;

2. sumele acordate pentru plata utilităților se vor face în 
condițiile prevăzute de HCL nr. 90/2012, modificată prin 
HCL nr. 367/2013, tabelul cu cetățenii va fi supus aprobării 
Consiliului Local, iar plata se va efectua în baza dispoziției 
scrise a Primarului.

5. Probleme cu locuința Stare avansată de degradare a imobilelor care au fost 
afectate în timp de acțiunea factorilor climaterici, 
devenite periculoase pentru locuire și necesită lucrări de 
reparații, imobile locuite de familii sau persoane singure 
cu forme legale (în proprietate, închiriere public), iar   din 
cauza veniturilor reduse ale familiei sau persoanei singure 
nu s-au putut efectua lucrări de reparații și de întreținere 
a locuinței.

Ajutoarele vor avea la bază documentele emise de 
Compartimentul ISU, PSI, SSM din cadrul Primăriei 
Municipiului Alexandria din care să reiasă necesarul de 
materiale și că ajutorul primit anterior a fost utilizat în 
lucrările de reparații efectuate și se vor acorda în natură 
sub formă de materiale de construcții.

Pot beneficia de acest ajutor familiile sau persoanele 
singure care realizează un venit net lunar în cuantum de 
maxim 400 lei/membru de familie sau pentru persoana 
singură de maxim 800 lei.



6. Prestații financiare excepționale pentru 
familiile care au  în  îngrijire  copii și se 
confruntă cu probleme financiare 
deosebite 

Prestația excepțională va fi acordată, după analizarea 
situației familiei din care provine copilul, de către Consiliul 
Comunitar Consultativ al Municipiului Alexandria și va fi 
acordat în natură, sub formă de articole de îmbrăcăminte 
și încălțăminte și rechizite, conform procedurilor stabilite 
prin HCL nr. 37/2016.

Ajutorul va fi acordat pentru copii care se afla în 
urmatoarele situații:

- ca urmare a stabilirii unei măsuri de plasament;

-pentru depășirea situației care ar putea determina 
separarea copilului de familia sa;

-pentru depășirea situației care ar putea determina 
abandonul scolar.

Pot beneficia de acest ajutor familiile sau persoanele 
singure care realizează un venit net lunar în cuantum de 
maxim 400 lei/membru de familie.

7. Ajutor pentru plata analizelor medicale Ajutorul va fi acordat pentru persoanele care 
solicită admiterea în Centrul rezidențial pentru 
persoane fară adăpost, care nu realizează venituri și 
nu au calitatea de asigurat.
La baza ajutorului, va sta referatul întocmit de conducerea 
centrului, cu propunerea financiară privind costul 
analizelor medicale și altor costuri, dupa caz.



8. Branșamente la rețeaua de apă-canal Pentru persoanele singure și familiile, domiciliate pe raza 
municipiului Aleaxndria pentru care se solicită ajutorul și 
care nu dispun de resursele necesare efectuării 
branșamentelor la rețeaua de alimentare cu apă și de 
canalizare.

La baza ajutorului, vor sta documentele din care să reiasă 
costul cu branșamentul la rețeaua de alimentare cu apă și 
de canalizare.

Ajutorul de urgență se acordă o singură dată.

În caz de debranșare, reluarea furnizării serviciului de 
alimentare cu apă se va face prin efortul financiar al 
beneficiarului.

Pot beneficia de acest ajutor familiile sau persoanele 
singure al căror venit net/lună/persoana singură sau pe 
membru de familie este de maxim 900 lei.

Compensarea procentuală se acordă în funcție de 
veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al 
persoanei singure, după cum urmează:

- în proporție de 100%  în situația în care venitul net lunar 
pe membru de familie sau al persoanei singure se situeazâ 
între 0-500 lei;

- în proporție de 80%  în situația în care venitul net lunar 
pe membru de familie sau al persoanei singure se situeazâ 
între 501-700 lei;

- în proporție de 50%  în situația în care venitul net lunar 
pe membru de familie sau al persoanei singure se situează 
între 701-900 lei.



9. Branșamente la rețeaua de energie 
electrică 

Pentru persoanele singure și familiile, domiciliate pe raza 
municipiului Aleaxndria pentru care se solicită ajutorul și 
care nu dispun de resursele necesare efectuării 
branșamentelor la rețeaua de energie electrică.

La baza ajutorului, vor sta documentele din care să reiasă 
costul cu branșamentul la rețeaua de energie electrică.

Ajutorul de urgență se acordă o singură dată.

În caz de debranșare, reconectarea la rețeaua de 
electricitate se va face prin efortul financiar al 
beneficiarului.

Pot beneficia de acest ajutor familiile sau persoanele 
singure al căror venit net/lună/persoana singură sau pe 
membru de familie este de maxim 900 lei.

Compensarea procentuală se acordă în funcție de 
veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al 
persoanei singure, după cum urmează:

- în proporție de 100%  în situația în care venitul net lunar 
pe membru de familie sau al persoanei singure se situeazâ 
între 0-500 lei;

- în proporție de 80%  în situația în care venitul net lunar 
pe membru de familie sau al persoanei singure se situeazâ 
între 501-700 lei;

- în proporție de 50%  în situația în care venitul net lunar 
pe membru de familie sau al persoanei singure se situează 
între 701-900 lei.

10. Orice altă situație care nu este enumerată 
mai sus, va fi supusă aprobării Consiliului 
Local al municipiului Alexandria



PRESEDINTE DE SEDINȚĂ

CONSILIER,

MARIAN DRAGOȘ  PETCU



MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                         ANEXA NR. 2 LA

CONSILIUL LOCAL                                                         HCL NR. 223/ 29 iulie 2020

ACTELE NECESARE LA DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU ACORDAREA 
AJUTORULUI DE URGENȚĂ

1. Cerere 

2. Acte medicale recente, emise de medicul specialist și de medicul de familie, care să ateste 
starea deosebită de sănătate

3. Copie acte de identitate pentru toți membrii familiei  și după actele de stare civilă

4. Acte doveditoare de venituri nete realizate în luna anterioară depunerii cererii pentru toți 
membrii familiei ( adeverințe de salariu, cupoane pensii, alocații, indemnizație somaj, 
indemnizație handicap, indemnizație creștere copil, indemnizație plasament, etc.)

5. Copie  act de proprietate/ închiriere asupra imobilului pentru care solicită ajutorul de urgență



6. Adeverință de la primarie privind situația terenurilor intravilane sau extravilane aflate în 
proprietate

7. Alte acte dupa caz, solicitate de Serviciul Ajutor și Beneficii Sociale, care ajută la lămurirea 
situației privind persoana singură sau familia care solicită acest ajutor de urgență.

8. Pentru acoperirea unei părți din cheltuielile cu înmormântarea, se vor depune actele 
doveditoare privind cheltuielile efectuate cu înmormântarea, însoțite de certificatul de deces.

9. Pentru  persoanele singure și familiile care nu dispun de resursele necesare achitării datoriilor la 
utilitațile de strictă necesitate se vor depune și actele doveditoare privind datoriile către 
furnizorii de energie electrică, apă și canal, gunoi, documente care sunt prevăzute în hotărârea 
de consilui local privind acordarea de ajutoare de urgență pentru persoanele singure și familiile 
care nu dispun de resursele necesare pentru achitarea unor datorii la utilitațile de strictă 
necesitate.

10. Documente din care sa reiasă costul cu branșamentul la rețeaua de apă- canal.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ

CONSILIER,

MARIAN DRAGOȘ  PETCU


