
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 

 

      Priveşte:  acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru acoperirea facturii 

de gaze naturale pentru persoanele singure si familiile beneficiare de 

locuinte sociale situate in strada Alexandru Ghica, nr. 121, bloc Social, 

municipiul Alexandria     

              

 

 

      Consiliul Local al municipiului Alexandria, întrunit în sedinţă ordinară, având în vedere: 

                  - referat de aprobare nr. 1943/27.01.2020 a Primarului municipiului Alexandria; 

                                 - raportul comun de specialitate nr. 1944/27.01.2020 al Directiei Economice  si 

Directiei  Juridic Comercial din cadrul Primariei municipiului Alexandria; 

                                 - referatul nr. 792/27.01.2020 al Serviciului public local Directia de Asistenta Sociala 

Alexandria; 

                  - avizul  comisiilor de  specialitate  pe  domenii  de activitate ale  Consiliului  Local  al 

         municipiului Alexandria; 

                   - prevederile art. 11 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale; 

                                  - prevederile OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada 

sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare; 

                - prevederile art. 129, alin. 2, lit. d si alin. 7, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019  din Codul 

      Administrativ al Romaniei; 

                  In temeiul prevederilor art. 139, alin.1 si 5, art.196, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 

din  



      Codul Administrativ al Romaniei; 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

           Art. 1. Se aproba acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru acoperirea 

facturii de gaze naturale pentru persoanele singure si familiile beneficiare de locuinte 

sociale, situate in strada Alexandru Ghica, nr. 121, bloc Social, municipiul Alexandria, 

conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

           Art. 2. Pentru a beneficia de ajutoarele lunare prevazute la art. 1, solicitantii vor 

adresa autoritatii locale prin Directia de Asistenta Sociala, 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 lunar prevazut la art. 1 este titularul contractului de 

inchiriere.  

                   Art. 4.  Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru emiterea si 

semnarea 

      dispozitiilor privind acordarea ajutoarelor de urgenta acordate conform prezentei hotarari. 

          Art. 5. Pentru perioada sezonului rece, noiembrie - martie, ajutorul lunar se va acorda 

suplimentar peste transele si cuantumurile prevazute de OUG nr. 70/2011, dar nu mai mult 

decat contravaloarea facturii, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

                Art. 6. Ajutoarele lunare se acorda in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie din  

      bugetul local. 

 

 

 

 

                 Art. 7.  Titularii ajutoarelor, au obligatia de a comunica la sediul DAS Alexandria, 

orice 

       modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de 

la  

       data modificarii. 

                Art. 8.  Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotarare 

va fi  

        inaintata Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului  

        municipiului Alexandria ,Serviciului public local Directiei de Asistenta Sociala Alexandria 

si 

        TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL, pentru cunoastere si masuri de punere in  aplicare. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA 

                       CONSILIER,                                                                           

CONTRASEMNEAZA, 

               Curea Gina Georgeta                                                                      SECRETAR 

GENERAL, 

                                                                                                                       Alexandru Razvan 

Ceciu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

NR.29/ 29 ianuarie 2020 

 

 
 



 

 

 
JUDETUL TELEORMAN                                                                                                                           SE APROBA 

CONSILIUL LOCAL AL MUN. ALEXANDRIA           PRIMAR, 

SERVICIUL PUBLIC LOCAL VICTOR 

DRAGUSIN 

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ALEXANDRIA 

NR. 792/27.01.2020 

 

 

 

R E F E R A T 

 

 

 

       Priveste:   acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru acoperirea facturii de gaze 

naturale  

                         pentru  persoanele singure si familiile beneficiare de locuinte sociale, situate in strada 

Alexandru  

                         Ghica,  nr. 121, bloc Social, municipiul Alexandria     

 

 

 

               In conformitate cu prevederile art. 47, alin.1, din Constitutia Romaniei, ,,Statul este obligat sa ia 
masuri de dezvoltare economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent.” 

 In  acest sens, art. 129 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ prevede ca 

in exercitarea atributiilor, ,, Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate 

problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor 

autoritati ale administratiei publice locale sau centrale” iar potrivit alin. 7 lit. b, consiliul local 

asigura, potrivit competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 



publice de interes local privind ,, serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu 

handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie 

sociala”. 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, beneficiile de asistenta sociala 

reprezinta o forma de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obtinute din munca, in 
vederea asigurarii unui nivel de trai minimal, precum si o forma de sprijin in scopul promovarii incluziunii 

sociale  si cresterii calitatii vietii anumitor categorii de persoane, se acorda in bani sau in natura si cuprind  

alocatii, indemnizatii, ajutoare sociale si facilitati.  

Beneficiile de asistenta sociala acordate de autoritatile administratiei publice locale se stabilesc in 

bani sau in natura si sunt masuri complementare sustinute din bugetele locale. 

Conform art. 53, alin.2, lit.b, din Legea nr. 292/2011 ,, pentru prevenirea si combaterea saraciei si a 

riscului de excluziune sociala prin politicile publice initiate, statul instituie masuri de sprijin conform nevoilor 

particulare ale persoanelor, familiilor si grupurilor defavorizate.” 

 Ajutoarele lunare de la bugetul local pentru acoperirea facturii de gaze naturale, se acorda 

pentru familiile sau persoanele singure beneficiare de locuinte sociale situate in strada Alexandru 

Ghica, nr. 121, bloc Social, municipiul Alexandria, al caror venit net/luna/persoana singura sau pe 

membru de familie se situeaza sub salariul minim net pe tara. 

Ajutoarele lunare de la bugetul local pentru acoperirea facturii de gaze naturale, se acorda 

in functie de veniturile lunare nete ale persoanei singure/familiei. 

Solicitarile privind acordarea ajutoarelor lunare pentru acoperirea facturii de gaze naturale 

se vor primi la sediul DAS Alexandria. 

Ajutoarele lunare de la bugetul local pentru acoperirea facturii de gaze naturale acordate in 

conditiile prezentei hotarari se acorda prin dispozitie scrisa a primarului. 

                                Fata de cele prezentate si in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, 

propunem intocmirea unui proiect de hotarare pentru acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru 

acoperirea facturii de gaze naturale pentru persoanele singure si familiile beneficiare de locuinte sociale situate 

in strada Alexandru Ghica, nr. 121, bloc Social, municipiul Alexandria, care sa fie supus spre dezbatere si 
aprobare in Consiliul Local al municipiului Alexandria. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DOINA NEDEA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA              

DIRECTIA ECONOMICA 

DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL 

NR. 1944/27.01.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

privind  acordarea de ajutoare lunare de la bugetul pentru acoperirea  

facturii de gaze naturale, 

 pentru familiile si persoanele singure  

care beneficiaza de locuinte sociale situate in strada Alexandru Ghica, nr. 121, bloc Social, 

municipiul Alexandria 

 

 

 

                                      Prin referatul de aprobare nr. 1943/27.01.2020 Primarul Municipiului Alexandria supune dezbaterii si 

aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare privind acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru 

acoperirea facturii de gaze naturale, pentru familiile si persoanele singure care beneficiaza de locuinte sociale 
situate in strada Alexandru Ghica, nr. 121, bloc Social, municipiul Alexandria. 

 

1. NECESITATEA 

 

         In conformitate cu prevederile art. 47, alin. (1) din Constitutia Romaniei, „Statul este obligat sa ia masuri 

de dezvoltate economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent”. 

         In  acest sens, art. 129 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ prevede ca in exercitarea 

atributiilor, ,, Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu 

exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale” 
iar potrivit alin. 7 lit. b, consiliul local asigura, potrivit competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar 

pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind ,, serviciile sociale pentru protectia copilului, a 

persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie 
sociala”. 

       

2. OPORTUNITATEA 

 

         In conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, beneficiile de asistenta sociala 

reprezinta o forma de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale sau familiale obtinute din munca, 

in vederea asigurarii unui nivel de trai minimal, precum si o forma de sprijin in scopul promovarii incluziunii 

sociale si cresterii calitatii vietii anumitor categorii de persoane, se acorda in bani sau in natura si cuprind 

alocatii, indemnizatii, ajutoare sociale si facilitate. 

         Conform art. 53 alin. 2 lit. b din Legea nr. 292/2011 ,,pentru prevenirea si combaterea saraciei si a riscului 

de excluziune sociala prin politicile publice initiate, statul instituie masuri de sprijin conform nevoilor particulare 

ale persoanelor, familiilor si grupurilor defavorizate”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 

 

 Beneficiile de asistenta sociala acordate de autoritatile administratiei publice locale se stabilesc in bani sau 

in natura si sunt masuri complementare sustinute din bugetele locale. 

          In vederea prevenirii, limitarii sau inlaturarii efectelor temporare ale unor situatii care pot afecta viata 
familiilor si persoanelor singure, care beneficiaza de locuinte sociale, situate in strada Alexandru Ghica, nr. 121, 

bloc Social, municipiul Alexandria, care nu dispun de resursele necesare acoperirii nevoilor personale, se impune 

acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru acoperirea facturii de gaze naturale, pentru familiile si 
persoanele singure care beneficiaza de locuinte social, al caror venit net/luna/ persoana singura sau pe membru 

de familie se situeaza sub salariul minim net pe tara garantat in plata. 

          Ajutoarele lunare de la bugetul local in vederea platii facturii de gaze naturale se acorda in functie de 
veniturile lunare ale persoanei singure/familiei. 

         Acestea se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de documentele 

doveditoare ale tuturor veniturilor si fotocopie dupa documentele care atesta componenta familiei. 

         Finantarea cheltuielilor legate de acordarea acestor facilitati se va face din bugetul local al Municipiului 

Alexandria - sectiunea de functionare - Capitolul 68.02 „Asigurari si asistenta sociala”, titlul IX - Asistenta 

sociala, articolul 57 - Ajutoare sociale. 

 

 

 

4. LEGALITATEA PROIECTULUI       

 

         Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe prevederile urmatoarelor 

acte nrormative: 

-  prevederile art. 47. alin. (1) din Constitutia Romaniei; 

-  prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale; 

-  prevederile OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece; 

-  prevederile OUG nr. 57/2019 din Codul Administrativ al Romaniei. 

 

 

 

5. BENEFICII PENTRU SOCIETATE 

 

                                           Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 din Codul Administrativ 

al Romaniei, s-a intocmit raportul comun de specialitate cu privire la: acordarea de ajutoare lunare de la bugetul 

local pentru acoperirea facturii de gaze naturale, pentru familiile si persoanele singure care beneficiaza de 
locuinte sociale situate in strada Alexandru Ghica, nr. 121, bloc Social, municipiul Alexandria. 

            Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

                Directia Economica                                                            Directia Juridic Comercial 



                  Director executiv,                                                                    Director executiv,  

                     Haritina Gafencu                                                         Chesnoiu Roxandra Postumia         

 

 

 
 

 

 



 

 

JUDETUL TELEORMAN                                                             ANEXA NR. 1 LA 

HOTARAREA 

CONSILIUL LOCAL AL                                                               NR. 29/ 29.01.2020 

MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

 

 

 

 

 

 

CUANTUMUL LUNAR AL AJUTORULUI LUNAR/ PERSOANA SINGURA SAU FAMILIE 

PENTRU PERIOADA SEZONULUI RECE ( NOIEMBRIE - MARTIE) 

 

 

 
 

 

 

   

TIP MODUL VENIT NET LUNAR/ PERSOANA SINGURA SAU 

FAMILIE 

CUANTUM AJUTOR LUNAR 

MAXIM ACORDAT 

GARSONIERA 0 – 750 lei 450 lei 

 

  750,1 lei- salariul de baza minim net pe tara 

garantat in plata 

225 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

CONSILIER, 

Curea Gina Georgeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JUDETUL TELEORMAN                                                             ANEXA NR. 2 LA 

HOTARAREA 

CONSILIUL LOCAL AL                                                               NR. 29/ 29.01.2020 

MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

 

 

 

 

 

 

 

ACTELE NECESARE LA DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU ACORDAREA  

AJUTORULUI LUNAR 

 

 

 

 

 

 

1.  Cerere si declaratie pe propria raspundere 

2.  Copie acte de identitate pentru toti membrii familiei si dupa actele de stare civila 

3.  Acte doveditoare de venituri nete realizate in luna anterioara depunerii cererii pentru toti 

membrii 

     familiei (adeverinte da salariu, cupoane pensii, alocatii, indemnizatie somaj, indemnizatie 

handicap,  

     indemnizatie crestere copil, indemnizatie plasament, etc.) 

4.  Copie contract de inchiriere asupra locuintei pentru care se solicita ajutorul lunar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESEDINTE DE SEDINTA 

CONSILIER, 

Curea Gina Georgeta 

 

 

 

 

 

 

 


