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Priveşte: acordarea de ajutoare de urgenţă pentru încălzirea locuinţei, din bugetul local al 
municipiului Alexandria, pentru  perioada  noiembrie 2012-martie 2013, în cazul 
familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care nu utilizează sursele  de 
încălzire a locuinţei prevăzute  în O.U.G. nr. 70/2011 

   
 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, întrunit în şedinţă ordinară, având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 26988/ 27.11.2012 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 26989/ 27.11.2012 al Direcţiei Buget, Finanţe,Taxe si 

Impozite si Directiei Administratie Publica Locala din cadrul Primariei municipiului 
Alexandria; 

- referatul nr. 11836/ 27.11.2012 al  Serviciului public de interes local Administraţia 
Activităţilor Sociale, Protecţie Socială Alexandria;  

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

- prevederile art. 28, alin. 2  din Legea  nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
modificată si completată; 

- prevederile art. 41 din HGR nr. 50/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat; 

- 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 modificările şi completările ulterioare 

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă pentru încălzirea locuinţei, din bugetul 
local al municipiului Alexandria, pentru  perioada  noiembrie 2012-martie 2013, în cazul 
familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care nu utilizează sursele  de încălzire a 
locuinţei prevăzute  în O.U.G. nr. 70/2011, după cum urmează: 
    a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă o sumă de 110 lei/lună; 
    b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă o sumă de 100 
lei/lună; 
    c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă o sumă de 90 
lei/lună; 



    d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă o sumă de 80 
lei/lună; 
    e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă o sumă de 70 
lei/lună; 
    f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă o sumă de 60 
lei/lună; 
    g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 50 
lei/lună; 
    h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 40 
lei/lună; 
    i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 
respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 30 
lei/lună. 
 Art. 2. Ajutorul de urgenţă prevăzut la art. 1 se acordă familiilor şi persoanelor singure 
doar pentru locuinţa de domiciliu sau reşedinţă aflată pe raza municipiul Alexandria. 
 Art. 3. Titularul ajutorului de urgenţă prevăzut la art. 1 este: proprietarul locuintei, 
persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere, titularul 
contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal imputernicit de 
proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, dupa caz, reprezentantul legal 
al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani. 
 Art. 4. Familia sau persoana singură care solicită acordarea de ajutor de urgentă pentru 
încălzirea locuinţei din bugetul local al Primăriei Alexandria trebuie sa nu deţină bunurile la care 
face referire Anexa nr. 2 din H.G.R. nr. 920/2011 privind Normele metodologice de aplicare a 
O.U.G. nr. 70/2011. Deţinerea bunurilor la care face referire această anexa duce la excluderea de 
la acordarea acestui ajutor de urgenţă pentru încălzirea locuinţei. 

Art. 5. În cazul îndeplinirii condiţiilor art. 1-4, ajutorul de urgenţă se acordă pentru 
perioada ramasă din sezonul rece 2012 -2013, începând cu luna depunerii cererii pentru cei care 
au depus cererea pana la data de 20 a lunii respective, însoţită de documentele  prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre si incepand cu luna urmatoare pentru cei 
care au depus documentele dupa data prevazuta mai sus. 

 Art. 6. Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria pentru emiterea şi semnarea 
dispoziţiilor privind acordarea ajutoarelor de urgenţă şi modalitatea de plată a acestora, numai 
dupa ce tabelul cu familiile sau persoanele singure beneficiare de ajutoare de urgenta a fost 
aprobat de Consiliul Local al Municipiului Alexandria. 

Art. 7. Primarul municipiului Alexandria poate înceta acordarea acestor ajutoare de 
urgenţă în perioada sezonului rece 2012-2013, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile 
obligatorii de acordare sau dacă plata acestor ajutoare ar presupune un cost prea mare pentru 
bugetul local. 

Art. 8. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotărâre va fi înaintată Institutiei 
Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria 



şi Serviciului public de interes local A.A.S.P.S. Alexandria, pentru cunoaştere şi măsuri de 
punere în aplicare. 
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