ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
Pentru proiectul de hotarire privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru luna
Septembrie 2016, a Consiliului Local Urecheni.

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Septembrie
2016, a Consiliului Local Urecheni;
Tinind cont de prevederile art 35 alin 1, si art 41 din Legea 215/2001 a Administratiei
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit carora: “Art
35 alin 1-Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, prin
hotarire adoptata cu votul deschis al majoritatii consilierilor locali in functie, un
presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni,care va conduce sedintele
consiliului si va semna hotaririle adoptate de acesta.-“, art 41 “ Sedintele consiliului local
sunt conduse de un presedinte de sedinta, ales in conditiile prevazute la art 35”.
De asemenea avind in vedere propunerea dumneavoastra privind si alegerea unui
presedinte supleant de sedinta pentru a putea conduce lucrarile sedintei in lipsa
presedintelui ales;
Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru luna Septembrie 2016, pe care va rog sa il aprobati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind expunerea de motive a primarului comunei Tanaselea Ion privitor la
proiectul de hotarire pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Septembrie
2016 al Consiliului Local Urecheni am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive este redactata in termeni legali, sunt
respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului privind organizarea si
functionarea Consiliului Local Urecheni precum si a legii 393/2004 cu privire la Statutul
alesilor locali.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la alegerea presedintelui
de sedinta pentru luna Septembrie 2016 al Consiliului Local Urecheni.

Secretar,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
Proiect
HOTARAREA Nr
DIN 31.08.2016
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Septembrie 2016.

Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luind act de expunerea domnului primar Tanaselea Ion si raportul de specialitate al
consilierului juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei;
In temeiul prevederilor art 35 alin (1) si art 41 din Legea 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se alege in calitate de presedinte de sedinta al Consiliului Local Urecheni pentru
luna Septembrie 2016, domnul Luca Constantin.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Septembrie 2016 domnul Livada Fanica.
Art 3. Prezenta hotarire se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin
grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
HOTARAREA NR 43
DIN 31.08.2016
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Septembrie 2016
Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luind act de expunerea de motive intocmita de catre domnul primar si raportul de
specialitate al consilierului juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei;
In temeiul prevederilor art 35 alin (1) si art 41 din Legea 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se alege in calitate de presedinte de sedinta al Consiliului Local Urecheni pentru
luna Septembrie 2016, domnul Luca Constantin.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Septembrie 2016 domnul Livada Fanica.
Art 3. Prezenta hotarire se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin
grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Calugaru Nicolae

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru,0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12
consilieri prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

RAPORT
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
Avand in vedere adresa nr 417375/26.07.2016 a Ministerului Finantelor Publice ne este
comunicata influenta asupra repartizarii sumelor din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate prin diminuarea in trim.4 si suplimentarea in trim.3 cu suma de 50
mii lei la solicitarea conducerii scolii gimnaziale Urecheni prin adresa nr.104/18,07,2016,pentru
asigurarea drepturilor salariale personaluluin din invatamant.
Ca urmare a prevederilor art.41,art 42 si art.49 alin (4) din Legea 273/2006 privind finantele
publice locale modificata si completata cat si a solicitarii venite din partea Scolii gimnaziale
Urecheni cu adresa nr.1122/24.08.2016 propun efectuarea unei virari de credite de la un capitol la
altul al clasificatiei bugetare.Necesitatea acestor virari de credite este data de nevoia pentru
cheltuielile suplimentare propuse la anumite alienate si economiile inregistrate la celelalte
alienate,urmare analizei executiei bugetare.
Modificarile intervenite in buget se realizeaza pentru sectiunea functionare si dezvoltare a
cheltuielilor bugetului local ,astfel:
Sectiunea dezvoltare
- In cadrul capitolului bugetar 65.02 Învatamant ,titlul 70 active nefinanciare se diminueaza
alocatiile bugetare cu suma de 20 mii lei prevazuti pentru obiectivul de investitii “
Instalatie electrica Scoala nr.1 Urecheni”.
- In cadrul capitolului bugetar 70.02 locuinte ,servicii si dezvoltare publica se diminueaza
alocatiile bugetare cu suma de 17 mii lei de a obiectivul de investitii Achizitie camere
supraveghere stradala.
Sectiunea functionare
Capitol bugetar 5102 Autoritati publice titlul 20 bunuri si servicii se diminueaza alocatiile
bugetare cu suma de 10 mii lei
Capitol bugetar 5402 Alte servicii publice generale ,titlul 20 bunuri si servicii se
diminueaza alocatiile bugetare cu suma de 22 mii lei
Capitol bugetar 6502 Invatamant se majoreaza alocatiile bugetare pentru titlul 20 bunuri si
servicii cu suma de 30 mii lei si titlul 59 burse cu suma de 5 mii lei.
Capitol bugetar 6702 Cultura ,recreere si religie se majoreaza alocatiile bugetare cu suma de
20 mii lei la titlul 59 cultura si religie pentru finantarea unitatii de cult “Biserica Adormirii Maici
Domnului Urecheni.
Capitol bugetar 6802 Asigurari si asistenta sociala se diminueaza alocatiile bugetare la titlul
10 cheltuieli de personal cu suma de 18 mii lei si titlul 57 ajutoare bugetare cu suma de 17 mii
lei.Conform clasificatiei bugetare in cadrul acestui capitol se asigura si suma de 1,5 mii lei ajutor
de inmormantare numitului Stoica Iulian pentru Stoica Aurica (decedat).
Capitol bugetar 7402 protectia mediului se majoreaza alocatiile bugetare la titlul 20 bunuri si
servicii cu suma de 50 mii lei.
Noile prevedri bugetare in urma rectificarii se gasesc in anexele nr.1 la prezentul raport.
Contabil,
Vartolomei Maria

EXPUNERE DE MOTIVE
privind rectificarea bugetului local al
comunei Urecheni pe anul 2016

Având în vedere art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia “pe
parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea
bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de
credite.”
Ţinând cont de referatul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului
de specialitate al primarului intocmit de catre doamna Vartolomei Maria.
Pentru administrarea în bune condiţii a fondurilor publice, în condiţii de
eficienţă şi pentru echilibrarea bugetului local al comunei Urecheni, în calitate de
ordonator principal de credite, propun rectificarea bugetului local , în acest sens a
fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat care propune rectificarea bugetului local
pe anul 2016 pe care vă rog să îl analizați și să îl votați.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.
Analizind expunerea de motive si proiectul de hotarire a domnului primar Tanaselea Ion
privind rectificarea bugetului local al comunei Urecheni am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive si proiectul de hotarire sunt redactate in
termeni legali, sunt respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr 273/2006 privind finantele publice
locale cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la rectificarea bugetului local.

Secretar,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

H O T Ă R Â R EA NR
DIN 31.08.2016
privind rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2016
Consiliul local al comunei Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 31.08.2016;
Având in vedere:
- raportul financiar contabil nr 5880/25.08.2016, prin care se propune rectificarea
bugetului local pe anul 2016;
- referatul nr 5881/25.08.2016 prin care se propune modificarea listei obiectivelor de
investitii si a planului anual al achizitiilor publice pe anul 2016;
- expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei
domnul Tanaselea Ion;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni ;
- prevederile Legii Nr 339/2015, lege privind bugetul de stat pentru anul 2016 cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 36 alin (2) lit. (b) şi ale art.45 alin (1) din Legea 215/2001, legea
administratiei publice locale, republicatã cu completările şi modificările ulterioare;
H O T A R A Ş T E:
Art .1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii administrativ
teritoriale pentru anul 2016, sectiunea functionare si dezvoltare conform Anexelor Nr 1si 2
care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art .2. Se aproba modificarea listei obiectivelor de investitii conform Anexei Nr 3 care face
parte integranta din prezenta hotarare.

Art .3. Se aproba modificarea planului anual al achizitiilor publice conform Anexei nr 4 care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art .4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
ordonatorul principal de credite prin aparatul de specialitate al primarului comunei
URECHENI.
Art .5. Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autoritaţilor şi persoanelor
interesate.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
H O T Ă R Â R EA NR 44
DIN 31.08.2016
privind rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2016
Consiliul local al comunei Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 31.08.2016;
Având in vedere:
- raportul financiar contabil nr 5880/25.08.2016, prin care se propune rectificarea
bugetului local pe anul 2016;
- referatul nr 5881/25.08.2016 prin care se propune modificarea listei obiectivelor de
investitii si a planului anual al achizitiilor publice pe anul 2016;
- expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei
domnul Tanaselea Ion;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni ;
- prevederile Legii Nr 339/2015, lege privind bugetul de stat pentru anul 2016 cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 36 alin (2) lit. (b) şi ale art.45 alin (1) din Legea 215/2001, legea
administratiei publice locale, republicatã cu completările şi modificările ulterioare;
H O T A R A Ş T E:
Art .1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii administrativ
teritoriale pentru anul 2016, sectiunea functionare si dezvoltare conform Anexelor Nr 1si 2
care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art .2. Se aproba modificarea listei obiectivelor de investitii conform Anexei Nr 3 care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art .3. Se aproba modificarea planului anual al achizitiilor publice conform Anexei nr 4 care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art .4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
ordonatorul principal de credite prin aparatul de specialitate al primarului comunei
URECHENI.
Art .5. Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autoritaţilor şi persoanelor
interesate.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Calugaru Nicolae

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 1 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12 consilieri prezenți,
din totalul de 13 a celor în funcție.

REFERAT
Privind : aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite in
cadrul POAD 2015.

Având în vedere adresa privind derularea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor
Defavorizate 2015, pentru persoanele care nu sunt în evidența serviciilor publice de asistență socială,
, încadrarea în categoria persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.h), ce urmează să beneficieze de
ajutoare alimentare, se poate realiza prin hotărâri ale consiliilor locale, conform criteriilor si
condițiilor de acordare stabilite prin acestea.

Conform H.G. Nr.799/2014 modificată și completată

prin H.G.nr.627/2015 categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare
alimentare distribuite în cadrul POAD și care au calitatea de destinatari finali în conformitate cu
prevederile Regulamentului UE nr.223/2014 sunt:

a) familiile şi persoanele singure cărora le este

stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) familiile

beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) şomerii care

beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în
cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi
la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu
beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările
ulterioare;

d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau,

după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv;

e) pensionarii sistemului

public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin
Legea nr. 196/2009, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv;

f) persoanele beneficiare

ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor
şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii
de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările
ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au
efectuat stagiul
militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi
completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi
celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6
1

martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr.
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea
indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România,
republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de
pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate
publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor
lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară
de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de
până la 450 lei/lună inclusiv;

g) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu

beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private; h) persoanele
fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană,
inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a)-g), stabilite prin
dispoziţie a primarului.

Primesc ajutoare alimentare în cadrul POAD toţi membrii familiilor

prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi h)din hotărâre, menţionaţi în dispoziţia scrisă a primarului.
Ajutoarele alimentare se acordă numai persoanelor care au domiciliul/reședința pe raza comunei
Urecheni. Ajutoarele alimentare distribuite in cadrul POAD 2015 se acordă la cererea scrisă a
persoanei îndreptațite sau reprezentantului familiei,conform formularului de cerere aprobat prin
hotărâre a consiliului local. Cererea tip si declaratia pe propria raspundere, privind componenta
familiei si veniturile realizate de catre acestia va fi pusa la dispozitia solicitantilor la Primaria
comunei Urecheni (xerox). Cererea va fi insotita de documentele doveditoare privind componenta
familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singura, precum si de orice alte
documente privind situatia membrilor familiei, prevazute de lege, in functie de fiecare caz in parte.
Lista cu persoanele care pot beneficia de ajutoare alimentare ,va fi aprobată prin dispoziția Primarului
în baza referatului privind propunerea de aprobare ,întocmit de compartimentul Asistenta sociala.
Ajutoarele alimentare se ridică personal de către beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) de la centrele
de distribuţie ale autorităţilor executive ale autorităţilor publice locale în a căror rază teritorială îşi au
domiciliul sau reşedinţa, conform actului de identitate valabil, sau adresa, conform documentelor
justificative prevăzute la art.5, alin. (6). Pentru persoanele netransportabile, autorităţile executive ale
autorităţilor publice locale asigură livrarea ajutoarelor, la sesizarea unui membru al familiei sau a
unei terţe persoane.
Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor
alimentare distribuite in cadrul POAD 2015. prin initierea unui proiect de hotărâre care va fi supus
spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al comunei Urecheni.

Consilier superior,
Manole Carmina
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor
alimentare distribuite in cadrul POAD 2015.
Prin proiectul de hotarâre supus spre dezbatere și adoptare Consiliului Local al comunei Urecheni,
propunem aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor alimentare prin programul POAD
2015 pentru categoriile de persoane fără venituri sau ale căror venituri nete lunare sunt de până la 450
lei/lună/persoană, inclusiv, și nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute de
H.G.nr.799/2014, modificată și completată de H.G.nr.627/2015, stabilite prin dispoziția primarului.
Implementarea programului operațional promovează coeziunea socială, stimulează incluziunea
socială, atenuează cele mai grave forme de sărăcie prin furnizarea de ajutoare alimentare și/sau
asistență materială de bază, sprijinind activități de integrare socială a celor mai defavorizate persoane.
Ajutorul alimentar vine ca un răspuns la nevoile primordiale ale persoanelor defavorizate. În același
timp pentru a eficientiza ajutorul alimentar, distribuția de alimente va fi însoțită de măsuri auxiliare
care să încurajeze inserția socială a acestor persoane. In urma referatului intocmit de compartimentul
Asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni , s-a propus
aprobarea categoriilor de persoane fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de
până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, și nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute de
H.G.nr.799/2014, modificată și completată de H.G.nr.627/2015, cu domiciliul în comuna Urecheni , a
criteriilor și condițiilor de acordare , precum și a modelului de cerere și declarație pe propria
răspundere. Considerăm că aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor alimentare POAD 2015
pentru categoria de beneficiari menționați la art.3, alin.(1), lit.h) ale H.G. nr.799/2014, modificată și
completată prin H.G. nr.627/2015 , este în conformitate cu prevederile legale și că este necesară și
oportună. Avand in vedere prevederile art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare propun următorul proiect de hotarare: ,,
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite
in cadrul POAD 2015 pe care va rog sa il analizati si sa il votati.

Primar,
Tanaselea Ion

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor
alimentare distribuite in cadrul POAD 2015.
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Prin expunerea de motive Primarul comunei Urecheni supune dezbaterii și aprobării Consiliului
Local proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor alimentare
distribuite in cadrul POAD 2015.
1. NECESITATEA
În conformitate cu prevederile art. 47, alin. 1 din Constituția României ,, Statul este obligat să ia
măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială , de natură să asigure cetățenilor un nivel de
trai decent ,,.

În acest sens art. 36, alin.(1) ,lit.d) și alin. 6 , lit. a) , pct. 2 din Legea nr. 215 / 2001

a administrației publice locale , republicată , cu modificările si completările ulterioare prevede ca în
exercitarea atribuțiilor ,, Consiliul local are inițiativa si hotărăște , în condițiile legii , în toate
problemele de interes local , cu excepția celor care sunt date prin lege in competența altor autorități
ale administrației publice locale sau centrale ”, iar ,, în exercitarea atribuțiilor , consiliul local ,
asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii , cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes local privind serviciile sociale pentru protecția copilului , a persoanelor cu
handicap , a persoanelor vârstnice , a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială”.
2. OPORTUNITATEA
Conform prevederilor Legii nr. 292/ 2011 a asistenței sociale, sistemul național de asistență socială
reprezintă ansamblul de instituții , măsuri si acțiuni prin care statul , reprezentat de autoritățile
administrației publice locale, precum si societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau
înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau
excluderea socială a persoanei , familiei , grupurilor ori comunităților. Autoritățile administrației
publice locale și toți furnizorii publici de servicii sociale au obligația de a organiza si acorda servicii
sociale , precum si de a planifica dezvoltarea acestora , numai în funcție de nevoile de identificare ale
persoanelor din comunitate, de prioritățile asumate si de resursele disponibile. România se înscrie în
Strategia 2020 în domeniul luptei împotriva sărăciei și excluziunii. Conform datelor statistice, forma
dominantă de sărăcie este deprivarea materială severă, ce caracterizează persoanele care datorită
resurselor financiare,nu își pot permite un
anumit standard de viață considerat decent.
În conformitate cu recomandările specifice de țară, în eforturile României de a reduce sărăcia, țara
noastră va crește eficiența și eficacitatea transferurilor sociale, în special pentru copii și va continua
reformele de asistență socială,întărind în același timp legăturile cu măsurile de activare.
3. LEGALITATEA PROIECTULUI
Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus , este fundamentată pe prevederile
următoarelor acte normative: -prevederile H.G.nr. 799/2014,modificată și completată de H.G.nr.
627/2015; -prevederile art.36 , alin. (2) , lit. d) și ale alin.(6) , lit. a) , pct.2 din Legea nr.215/2001.
4. CONSIDERAȚII ECONOMICE
Implementarea programului operațional promovează coeziunea socială, stimulează incluziunea
socială, atenuează cele mai grave forme de sărăcie prin furnizarea de ajutoare alimentare și/sau
asistență materială de bază,sprijinind activități de integrare socială a celor mai defavorizate persoane.
Ministerul Fondurilor Europene are calitatea de Autoritate de Management și Beneficiar al POAD, cu
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responsabilitate principală de implementare efectivă și eficientă a fondului de ajutor european
destinat celor mai defavorizate persoane, îndeplinind un număr substanțial de funcții legate de
gestionarea și monitorizarea programului operațional,de gestionare și control financiar. Conform
Regulamentului(UE) nr.223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 cele
mai defavorizate persoane înseamnă ,, persoane fizice,care pot fi persoane individuale, familii,
gospodării sau grupuri constituite din persoane, ale căror nevoi de asistență au fost stabilite în funcție
de criterii obiective stabilite de către autoritățile naționale competente în consultare cu actorii din
sector evitând conflictele cu interese, sau care sunt definite de organizațiile partenere și care sunt
aprobate de către autoritățile naționale competente respective și care pot include elemente necesare
pentru a ajunge la persoanele cele mai defavorizate din anumite zone geografice”. Ajutorul alimentar
vine ca un răspuns la nevoile primordiale ale persoanelor defavorizate. În același timp pentru a
eficientiza ajutorul alimentar, distribuția de alimente va fi
însoțită și de măsuri auxiliare care să încurajeze inserția socială a acestor persoane Propunerea de mai
sus fiind legală , necesară și oportună în conformitate cu prevederile art. 45 alin.(6) din Legea nr.
215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, s-a
intocmit raportul de specialitate Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus
spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Urecheni.

Secretar,
Axinte Ovidiu
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R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
Proiect
Hotararea Nr
Din 31.08.2016
privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite in
cadrul POAD 2015

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 31.08.2016;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni domnul Tanaselea Ion;
- Referatul intocmit de compartimentul asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni, raportul de specialitate intocmit de secretarul comunei, precum si
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
Tinand cont de :
-prevederile art.3, alin.(1) lit.h), art.5 alin.(6) si pct. F din Anexă, din Hotărârea Guvernului nr.
799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate,
modificată și completată prin Hotărârea nr. 627/2015;
- prevederile Legii 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap;
- prevederile Legii nr.116/2002, privind prevenirea şi combaterea
excluziunii sociale;
- În temeiul art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.2 şi ale art.45 din
Legea administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite in cadrul POAD
2015 conform anexei Nr 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă modelul de cerere și declarație pe propria răspundere , conform anexei Nr.2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă modelul de ancheta sociala , conform anexei Nr.3 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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Art.4 . Primarul c o m u n e i U r e c h e n i prin aparatul propriu de specialitat va duce la
îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.
Art. 5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, conform legii, autorităţilor şi persoanelor
interesate.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

7

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

Hotararea Nr 45
Din 31.08.2016
privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite in
cadrul POAD 2015

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 31.08.2016;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni domnul Tanaselea Ion;
- Referatul intocmit de compartimentul asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni, raportul de specialitate intocmit de secretarul comunei, precum si
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
Tinand cont de :
-prevederile art.3, alin.(1) lit.h), art.5 alin.(6) si pct. F din Anexă, din Hotărârea Guvernului nr.
799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate,
modificată și completată prin Hotărârea nr. 627/2015;
- prevederile Legii 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap;
- prevederile Legii nr.116/2002, privind prevenirea şi combaterea
excluziunii sociale;
- În temeiul art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.2 şi ale art.45 din
Legea administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite in cadrul POAD
2015 conform anexei Nr 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă modelul de cerere și declarație pe propria răspundere , conform anexei Nr.2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă modelul de ancheta sociala , conform anexei Nr.3 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.4 . Primarul c o m u n e i U r e c h e n i prin aparatul propriu de specialitat va duce la
îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.
Art. 5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, conform legii, autorităţilor şi persoanelor
interesate.
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Presedinte sedinta,
Consilier local
Calugaru Nicolae

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru,0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

CONSILIUL LOCAL URECHENI

REGULAMENT ACORDARE
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consilieri

AJUTOARE ALIMENTARE
DISTRIBUITE ÎN CADRUL POAD

Anexa Nr 1 la H.C.L. nr. 45din 31.08.2016

1

CUPRINS

1. DOMENIUL DE APLICARE AL REGULAMENTULUI
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3. DEFINIŢII.
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4.1. ROLUL ACORDARII AJUTOARELOR ALIMENTARE
4.2. BENEFICIARII AJUTOARELOR ALIMENTARE ŞI CUANTUMUL ACESTEI
PRESTAŢII
4.3. ACTELE NECESARE ÎN BAZA CĂRORA SE ACORDĂ AJUTOARELE
ALIMENTARE
5. SOLICITAREA AJUTOARELOR ALIMENTARE
6. MODALITĂŢI DE DISTRIBUIRE A AJUTOARELOR ALIMENTARE
7. DISPOZIŢII FINALE
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1. DOMENIUL DE APLICARE A REGULAMENTULUI
1.1. Prezentul Regulament este actul care detaliază sistemul de acordare a ajutoarelor alimentare
distribuite in cadrul POAD persoanelor fara venituri sau ale caror venituri nete lunare realizate
sunt de pâna la 450lei/persoana , conditia fiind ca aceste persoane sa locuiasca in comuna Urecheni.
1.2. Regulamentul este aplicabil personalului din cadrul c o m p a r t i m e n t u l u i a s i s t e n t a
s o c i a l a direct implicat in elaborarea documentelor aferente acordarii ajutoarelor alimentare,
distribuite in cadrul POAD categoriilor de persoane mentionate in paragraful anterior.
2. REFERINŢE NORMATIVE
2.1. Legislaţie
- Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor
publice;
- Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului (UE) nr. 223/2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai
defavorizate persoane;
- H.G. nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor
defavorizate, modificată și completată prin H.G. nr.627/2015;
- Legea nr. 76/2002 privind privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 277/2010R privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime
garantate, cu modificările şi completările ulterioare;
3. DEFINIŢII. ABREVIERI
3.1. Definiţii:
Persoana nevoiasa = persoana care este lipsita de mijloace materiale, nu are nici cele
necesare traiului.
Asistenta sociala = asamblu de programe, masuri, activitati profesionalizate, servicii
specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunitatilor, cu probleme speciale, aflate
temporar in dificultate, care din cauza unor motive de natura economica, socio -culturala,
biologica sau psihologica nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii, un
mod normal, decent de viata.
Protectie sociala = ansamblu de masuri si actiuni care au ca scop asigurarea unui anumit nivel
de bunastare si securitate sociala pentru intreaga populatie si in mod special pentru anumite
grupuri sociale.
Program operaţional de Ajutorare a persoanelor defavorizate = program finanţat din Fondul
de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;
Ancheta socială = metodă de investigaţie întemeiată pe diferite tehnici de culegere şi de
prelucrare a informaţiei, în scopul analizei situaţiei sociale şi economice a persoanelor,
familiilor, grupurilor sau comunităţilor.

1

4. CONSIDERATII GENERALE
4.1. Rolul acordării ajutoarelor de alimente
4.1.1. Rolul acordarii ajutoarelor alimentare este de a veni in sprijinul familiilor nevoiase care
nu dispun de posibilitati materiale pentru a-si asigura hrana zilnica necesara.
4.1.2.Implementarea Programului operaţional de Ajutorare a persoanelor defavorizate :
a. promovează coeziunea socială, b. stimulează incluziunea socială,
c. contribuie la reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie şi de excluziune socială,
d. atenuează cele mai grave forme de sărăcie prin furnizarea de ajutoare alimentare şi/sau asistenţă
materială de bază, sprijinind activităţi de integrare socială a celor mai defavorizate persoane.
4.1.3. Scopul POAD este sprijinul distribuirii de alimente şi asistenţă materială de bază pentru
persoanele defavorizate la care face referire art. 2(5) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al
Parlamentului European şi al Consiliului European din 11 martie 2014.
4.1.4. Conform acestui Regulament cele mai defavorizate persoane reprezintă acele persoane fizice,
care pot fi persoane individuale, familii, gospodării sau grupuri constituite din persoane, ale
căror nevoi de asistenţă au fost stabilite în funcţie de criterii obiective stabilite de către autorităţile
naţionale competente în consultare cu actorii din sector evitând conflictele de interese, sau care sunt
definite de organizaţiile partenere şi care sunt aprobate de către autorităţile naţionale competente
respective şi care pot include elemente necesare pentru a ajunge la persoanele cele mai defavorizate
din anumite zone geografice.
4.1.5. Ajutorul alimentar vine ca un răspuns la nevoile primordiale ale persoanelor
defavorizate.
4.2. Beneficiarii ajutoarelor alimentare şi cuantumul acestei prestaţii
4.2.1. Categoriile de persoane cele mai defavorizate care sunt destinatari finali ai ajutoarelor
alimentare sunt:
a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului,
dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr.
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de
indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450
lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a
municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr.
76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz,
din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv;
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e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru
pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009privind instituirea
pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit este de
până la 450 lei/lună inclusiv;
f) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii
şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările
ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare,
Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au
efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 19501961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr.
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive
etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie
1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr.
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea
indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din
România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii
sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca
persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.
578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările
ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti
acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv;
g) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în
servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;
h) persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până
la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile
prevăzute la lit. a)-g), stabilite prin dispoziţie a primarului.
4.2.2. Moştenitorii beneficiarilor înscrişi pe listele iniţiale care au decedat până la data
distribuţiei ajutoarelor alimentare nu pot primi ajutoarele la care ar fi avut dreptul beneficiarii
respectivi până la deces.
4.2.3 Persoanele care fac parte din mai multe categorii menţionate la alin. 4.2.1 beneficiază de
ajutoare alimentare pentru o singură categorie căreia îi aparţin la data distribuţiei ajutoarelor.
4.2.3. Cuantumul ajutoarelor alimentare este stabilit de Guvernul Romaniei pe baza unui
ordin specific.
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4.3. Actele necesare în baza cărora se acordă ajutoarele alimentare
4.3.1. Pentru obtinerea dreptului de preluare si utilizare a ajutoarelor
alimentare, fiecare persoana care se incadreaza in situatia documentata in
paragraful (4.2.1, lit . h) are obligatia
de a constitui si preda la secretariatul primariei comunei Urecheni a unui dosar cu
urmatoarele acte completate corect si la zi:
a. cerere pentru acordarea ajutoarelor alimentare;
b. copie cupon pensie sau indemnizaţie de handicap mediu din luna anterioara
depunerii
cererii;
c. declaratie pe propria raspundere ca nu realizează venituri, pentru sot/sotie, dupa caz;
d. adeverinta de salariat cu venitul net din luna anterioara depunerii cererii pentru
celalalt sot, atunci cand este necesar dpdv legal;
e. copie dupa certificatul căsătorie, dupa caz;
f. copie dupa certificatul de deces soţ/soţie, dupa caz;
g. copie dupa certificatul de încadrare în grad de handicap cu grad mediu, dupa caz;
h. copie dupa buletinul identitate/cartea de identitate.
5. SOLICITAREA AJUTOARELOR ALIMENTARE
5.1. Dosarul constituit este depus de solicitant la secretariatul primariei unde
primeste numar de inregistrare dat din registrul de Intrari/Iesiri.
5.2. Dupa inregistrare, dosarul este preluat de catre compartimentul asistenta sociala
pentru procesare specifica.
5.3. Dupa preluarea dosarului, compartimentul asistenta sociala are
responsabilitatea planificarii si efectuarii anchetei sociale a respectivului caz.
5.4. Ancheta sociala este efectuata in termen de maxim 10 zile de la preluarea
dosarului.
5.5. Ancheta socială trebuie sa
documenteze explicit : a. problemele cu
care se confruntă persoana solicitanta b.
cauzele care au determinat aceste
probleme,
d. modul în care acordarea de ajutoare alimentare poate contribui, eventual alături
de alte
servicii, la îndeplinirea obiectivelor specifice stabilite,
e. motivele pentru care acordarea de ajutoare alimentare reprezintă alternativa
optimă de
suport pentru respectivul solicitant la momentul realizării evaluării respectivei situaţii.
5.6. Dupa efectuarea anchetei sociale,c o m p a r t i m e n t u l a s i s t e n t a s o c i a l a
centralizeaza concluziiile si le documenteaza in raportul de ancheta sociala,
formuland propunerea de acordare/refuz de acordare a ajutoarelor alimentare si
ataseaza acest document in dosarul cazului analizat.
5.7. Cuantumul maxim al ajutoarelor alimentare acordate este de doua cutii
cu produse alimentare.
5.8. Ancheta sociala verificata este atasata la dosarul care contine toate

documentele justificative specifice si este inaintata Primarului in vederea deciziei
finale privitoare la acordarea de ajutoare alimentare respectivului solicitant.
5.9. Dosarul cu toate documentele de acceptare, semnate de Primar este preluat de
secretarul comunei in vederea emiterii Dispozitiei de acordare/respingere de
acordare a ajutoarelor alimentare, in termen de maxim 5 zile.
6. MODALITĂŢI DE DISTRIBUIRE A AJUTOARELOR
ALIMENTARE
6.1. Distribuirea ajutoarelor alimentare este efectuata persoanele desemnate prin
dispozitia primarului prin depozitul de alimente special amenajat pentru Programul
POAD (caminul cultural Urecheni).
6.2. Ajutoarele alimentare se ridică numai personal de către fiecare beneficiar, pe baza
actului
sau de identitate valabil .
6.3. Distribuirea ajutoarelor alimentare este efectuata pe baza de Liste de distribuire
intocmite de catre compartimentul asistenta sociala si transmise persoanelor din depozitul
de alimente in momentul in care marfa este primita.
6.4. În listele de distribuire sunt menţionate în mod obligatoriu urmatoarele date:
a. numele şi prenumele persoanei;
b. CNP-ul, Seria şi Numărul CI/BI al persoanelor /membrilor familiei beneficiare;
c. semnătura de primire;
6.5. Pentru evitarea aglomerării la ridicarea ajutoarelor alimentare şi pentru limitarea
timpului
de aşteptare pentru beneficiari, distribuţia acestor ajutoare este efectuata in baza unui
program specific saptamanal, de Luni pana Vineri între orele 8.00 – 14.00, in functie de
categoria eligibila, program ce este comunicat in scris beneficiarului.
6.6. Neridicarea alimentelor în termen de 30 de zile de la data începerii distribuirii
acestora,
duce la anularea acestui drept.
6.7. Dupa finalizarea distribuirii ajutoarelor alimentare, listele pe baza carora s-a
efectuat
aceasta distribuire sunt preluate de c o m p a r t i m e n t u l a s i s t e n t a
sociala si arhivate.

7. DISPOZITII FINALE
7.1.Personalul direct implicat în desfăsurarea activitătilor care vizeaza acordarea
ajutoarelor alimentare raspunde disciplinar si material pentru nerespectarea

prevederilor prezentului regulament si a cerintelor legislative aplicabile acestei
speţe.
7.2. Orice modificare adusa prezentului Regulament se va face numai prin hotarire
de consiliu local.

CERERE SI DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
Pentru acordarea ajutoarelor alimentare distribuite categoriilor de beneficiari mentionati la art 3, alin (1) lit
(h) si art 5 alin (3) lit (a) din H.G.R Nr 799/2014 privind implementarea Programului Operational
Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Subsemnatul/a__________________, domiciliat/a in sat____________,comuna Urecheni,
strada_______________, Nr_______, judetul Neamt,CNP_________________, va rog sa- mi aprobati
acordarea de ajutoare alimentare distribuite in cadrul POAD, conform prevederilor H.G.R Nr 627/2015
privind implementarea Programului Operational Ajutorarea persoanelor defavorizate.
Familia mea este formata din urmatorii membri al caror venituri sunt:

Componenta familiei

Nr. crt.

Nume si prenume

C.N.P.
Data nasterii
ZZ/LL/AA

Relatia
rudenie

Veniturile
familiei/
persoanei singure
de

Statutul
ocupational

Sursa

Cuantum
(lei)

Alte venituri/
Inculsiv
din
arenda
Cuantum
(lei)

Declar ca venitul net total/familie este in cuantum de_______lei. Respectiv venitul net /membru de
familie este in cuantum de_______ lei.
Anexez la prezenta cerere documente care dovedesc incadrarea in categoria de persoane mentionate la la
art 3, alin (1) lit (h) si art 5 alin (3) lit (a) din H.G.R Nr 799/2014 privind implementarea Programului
Operational Ajutorarea persoanelor defavorizate cu modificarile si completarile ulterioare.
Declar pe propria raspundere si sub sanctiunea prevazuta de codul penal ca, datele si informatiile prezentate
sunt complete si raspund realitatii si ma oblig sa aduc la cunostinta primarului in termen de 5 zile orice
modificare a situatiei inscrise mai sus care poate duce la incetarea acordarii ajutoarelor alimentare.

DATA
SEMNATURA
___________________________ _____________________________

ANCHETA SOCIALA
Pentru acordarea ajutoarelor alimentare distribuite categoriilor de beneficiari mentionati la art 3, alin (1) lit
(h) si art 5 alin (3) lit (a) din H.G.R Nr 799/2014 privind implementarea Programului Operational
Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificarile si completarile ulterioare.
Formular familie/persoana singura
Efectuata la data de____________

Urmare cererii d-lui/d-nei_____________________________, inregistrata la____________________, sub
numarul______, la data de _______________, prin care s a solicitat acordarea ajutoarelor alimentare
distribuite in cadrul POAD pentru familia/persoana___________________ cu domiciliul in sat
__________________, strada_________________, Nr______, comuna Urecheni, judetul Neamt s a
procedat la constatarea situatiei de fapt din care au rezultat urmatoarele:
1. Componenta familiei si veniturile acesteia
Nr. crt.
Veniturile
Alte venituri/
Componenta familiei
familiei/
Inculsiv
din
persoanei singure arenda
Nume si prenume

C.N.P.
Data nasterii
ZZ/LL/AA

Relatia
rudenie

de

Statutul
ocupational

Sursa

Cuantum
(lei)

Cuantum
(lei)

2. Locuinta
Tipul locuintei______________, Regimul juridic al locuintei______________, Nr camere______.
Racordat la utilitati: Apa_______, Energie Electrica_______, Sistem de incalzire al locuintei__________.
3.
4.
5.

Venit net lunar al familiei________lei
Venit net lunar membru familie________lei
Persoanele din familie care se incadreaza in categoriile de beneficiari prevazuti la art 3 alin (1) lit
(a)-(g) si care apar in liste initiale intocmite de serviciile deconcentrate
1.___________________________.
3._______________________
4.____________________________
6._______________________

6.

2._______________________.

5._______________________

Concluzii si propuneri
Persoanele din familie care au dreptul la ajutoare alimentare conform art 3 alin (1) lit (h)
1.___________________________.
3._______________________
4.____________________________
6._______________________

2._______________________.

5._______________________

Intocmit,

