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H  O  T  A  R  A  R  E 
 

Priveste : modificarea si completarea HCL nr. 153/ 2013 privind aprobarea de ajutoare lunare 
pentru incalzirea locuintei cu energie termica pentru perioada noiembrie 2013- martie 2014 , din bugetul 
local , in conformitate cu OUG 70/ 2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece. 

 
Consiliul Local al municipiului Alexandria , judetul Teleorman intrunit in sedinta extraordinara , avand in 
vedere: 

- expunerea de motive nr. 30966/ 30.12.2013 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 30967/ 30.12.2013 al Directiei Buget , Finante , Taxe si 

Impozite si Directiei Administratiei Publice Locale din cadrul Primariei municipiului Alexandria ; 
- referatul nr. 16844/ 30.12.2013 al Serviciului public de interes local Administratia Activitatilor 

Sociale , Protectie Sociala Alexandria; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- prevederile HCL nr. 153/ 2013 privind aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei 

cu energie termica pentru perioada noiembrie 2013- martie 2014 , din bugetul local , in conformitate cu 
OUG 70/ 2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, modificata prin HCL nr. 
305/ 2013; 
-prevederile OUG nr. 70/ 2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, 
modificat si completat de O.G. nr. 27/ 2013 ; 
 - prevederile HGR nr. 920/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologioce de aplicare a prevederilor 
OUG NR. 70/ 2011, modificata si completata; 
- prevederile art. 59 , art. 60 si art. 61 din Legea nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative , republicata, modificata si completata; 

- prevederile art. 36 , alin. ( 2 ), lit. d si alin. ( 6), lit. a , pct. 2 din Legea nr. 215 / 2001 a 
administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul prevederilor art.45 , alin. ( 1 ) si alin. ( 2 ) lit. ,, a ” si ale art. 115 alin. (1),  lit. ,, b ” , 
din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare 
 

H  O  T  A  R  A  S  T  E : 
 

Art. I. Dupa art. 3 se introduce un nou articol 3^1 si va avea urmatorul cuprins: 
,, Art. 3^1.In situatia in care valoarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica de 

la bugetul de stat si bugetul local va fi mai mare decat valoarea facturii , se va reduce numai ajutorul 
pentru incalzirea locuintei cu energie termica de la bugetul local pana la nivelul sumei facturate.’’ 

Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 153/ 2013 privind aprobarea de ajutoare lunare pentru 
incalzirea locuintei cu energie termica pentru perioada noiembrie 2013- martie 2014 , din bugetul local , 
in conformitate cu OUG 70/ 2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, 
modificata prin HCL nr. 305/ 2013, raman neschimbate. 

Art. III.Prin grija Serviciului Cancelarie , prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii , Primarului municipiului Alexandria , SC TERMIC 



CALOR SERV SRL Alexandria si Serviciului public de interes local Administratia Activitatilor Sociale , 
Protectie Sociala Alexandria pentru cunoastere si masuri de aplicare. 
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