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H O T Ă R Â R E 

 

 

               Priveşte:   aprobarea  de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili 

 petrolieri, din bugetul local,  pentru perioada sezonului rece noiembrie 2019 – martie 

 2020, persoanelor singure si familiilor din municipiul Alexandria 

 

 

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

-referatul de aprobare nr. ______/__________.2019 al Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. _______/___________2019 al Direcţiei Economice si 

Directiei Juridic Comercial din cadrul Primariei municipiului Alexandria; 

- referatul nr. 10689/24.10.2019 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 OUG nr. 70/ 2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare; 

       - prevederile art. 129, alin.2, lit. d si alin.7, lit. b  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ al Romaniei. 

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

Codul Administrativ al Romaniei, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 



Art.1. Se aproba acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili 

petrolieri, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2019-martie 2020, pentru familiile 

si persoanele singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se incadreaza in transele 

prevazute de lege, fiind cuprinse intre 0-750 lei/ membru de familie sau persoana singura, constand in 

lemne de foc. 

Art. 2. Se aproba acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili 

petrolieri, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2019-martie 2020, pentru familiile si persoanele 

singure beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care utilizeaza 

pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni, combustibili petrolieri, constand in lemne de foc. 

Art. 3.Se aproba cantitatea de 1 metru cub de lemne de foc  persoanelor singure si familiilor prevazute la 

art. 1 si art.2, o singura data/ sezon rece. 

Art. 4.Repartizarea cantitatii aprobata la art.3 se  va face  prin dispozitia Primarului municipiului 

Alexandria, in functie de prevederile bugetare. 

Art. 5. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei 

Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si 

serviciului public local D.A.S. Alexandria, pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 
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