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COMUNICAT DE PRESĂ

privind acordarea indemnizației de sprijin micilor comercianți

Urmare solicitărilor transmise pe mail-ul Primăriei Municipiului Alexandria cu privire la 
acordarea unei indemnizații de sprijin către micii comercianți (I.I. I.F.) afectați de efectele pandemiei 
COVID-19, aflați în situația de a nu avea surse de venituri și care au depus solicitări în acest sens, vă 
comunicăm faptul că, Primăria Municipiului Alexandria prin reprezentant legal - Victor Drăgușin, a
solicitat către A.J.P.I.S. Teleorman aplicarea prevederilor legale privind acordarea indemnizației de 
sprijin COVID-19 pentru DOMENIILE DE ACTIVITATE RESTRICȚIONATE DE AUTORITĂȚI, în 
conformitate cu prevederile următoarelor hotărâri:

ÿ H.G. nr. 394 din 18 mai 2020privind declararea stării de alertă și măsurile care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19;

ÿ H.G. nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

ÿ H.G. nr. 553 din 15 iulie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, 

așa cum sunt prezentate pe http://www.mmanpis.ro/, SECȚIUNEA - ”ANUNȚ IMPORTANT 
INDEMNIZAȚIE DE SPRIJIN COVID-19 PENTRU DOMENIILE DE ACTIVITATE RESTRICȚIONATE DE 
AUTORITĂȚI CONFORM H.G. nr. 394/2020, H.G. nr.476/2020 și H.G 553/2020”.

Potrivit celor expuse mai sus, menționăm faptul că am primit reclamații pe adresa de mail a 
Primăriei Municipiului Alexandria transmise de către micii comercianți, prin care ni s-a adus la 
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cunoștință că, deși au depus solicitări cu privire la acordarea indemnizației de sprijin COVID -19, 
banii nu au fost depuși în contul acestora. 

Ne dorim pe această cale să intervenim și să aducem la cunoștință faptul că îi vom susține 
pe micii comercianți în vederea acordării tuturor drepturilor ce le revin.

Întocmit,
Vîrban Liliana


