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CATEGORIILE DE PERSOANE DIN MUNICIPIUL ALEXANDRIA  

CE VOR BENEFICIA DE AJUTOARE ALIMENTARE ÎN CADRUL 

POAD 2015 ,PRECUM ȘI A CRITERIILOR ȘI CONDIȚIILOR DE 

               ACORDARE A ACESTORA 

 

Prin HG nr.799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea 

persoanelor defavorizate ,modificată și completată prin HG nr.627/2015 s-au aprobat 

categoriile de persoane defavorizate pentru a beneficia de produse alimentare de la UE 

prevăzute la art.3 ,alin.(1) ,lit. a) -f). 

O altă categorie considerată ca fiind defavorizată și care va beneficia de ajutoare 

alimentare distribuite în cadrul POAD este cea prevăzută la art.3 ,alin.(1) ,lit.h) și anume 

,,persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt până la 450 

lei/lună/persoană ,inclusiv,” din H.G. nr.799/2014 ,modificată și completată de H.G. 

nr.627/2015. 

Ajutoarele alimentare se acordă beneficiarilor menționați mai sus,care au 

domiciliul/reședința pe raza municipiului Alexandria. 

Ajutoarele alimentare distribuite in cadrul POAD 2015 pentru beneficiarii menționați la 

art.3 ,alin.(1) ,lit.h) din H.G. Nr.799/2014 ,modificată și completată de H.G. Nr.627/2015 ,se 

acordă la cererea scrisă a persoanei îndreptățite sau reprezentantului familiei, conform 

formularului de cerere și declaratie pe propria răspundere aprobat prin prezenta hotărâre a 

consiliului local. 

 Cererea și declarația pe propria răspundere, privind componența familiei si veniturile 

realizate de către aceștia va fi pusă la dispoziția solicitanților la Primăria municipiului Alexandria 

(xerox). 

Cererea va fi însoțită de documentele doveditoare privind componența familiei, 



veniturile realaizate de membrii acesteia sau de persoana singură, precum si de orice alte 

documente privind situația membrilor familiei, prevazute de lege, in funcție de fiecare caz in 

parte, după cum urmează: 

- actul de identitate al solicitantului si al tuturor membrilor familiei ( copie B.I., C.I., C.N., 

C.I.P.); 

- dovezi de venit (adeverințe de salarizare, cupon de pensie, cupon șomaj, alte acte 

doveditoare privind veniturile realizate- inclusiv din arendă, etc.); 

- persoanele care temporar nu relizează venituri vor depune adeverința emisă de 

Agenția Naționala a Finanțelor Publice Teleorman; 

- alte acte doveditoare. 

Dosarul conținând cererea însoțită de actele justificative se va depune la Registratura 

D.G.A.S. Alexandria. 

Personalul de specialitate din cadrul D.G.A.S. Alexandria verifică și confruntă datele 

înscrise în cerere cu actele doveditoare. 

  Ancheta socială pentru categoriile de persoane menționate la art. 3 alin. (1) lit.h) din HG 

Nr. 799/ 2014 se va efectua numai în cazul în care există suspiciune cu privire la cele declarate 

privind componența familiei si a veniturilor realizate de aceștia, conform actelor anexate la 

cererea depusă de solicitatant. 

 Lista cu persoanele care pot beneficia de ajutoare alimentare va fi aprobată prin dispoziția 

Primarului , în baza referatului privind propunerea de aprobare întocmit de DGAS Alexandria. 

        Ajutoarele alimentare se ridică personal de către beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din 

HG nr. 799/2014 ,modificată și completată de HG nr. 627/2015, 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 alin. (6) din HG Nr. 799/2014. 

 Pentru persoanele netransportabile, autorităţile executive ale autorităţilor publice 

locale asigură livrarea ajutoarelor, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe 

persoane. 

       Distribuţia pe listele inițiale se face în ordinea prezentării beneficiarilor la centrele de 

distribuție ale autorităților publice locale, în termen de maximum 45 zile calendaristice de la 

ultima recepție de ajutoare alimentare.Pentru evitarea aglomerării centrelor de distribuție și 

limitarea timpului de așteptare pentru beneficiari, autoritățile executive ale autorităților 



publice locale pot organiza distribuția în baza unui program. 

       Persoanele care la data distribuţiei ajutoarelor alimentare aparţin categoriilor prevăzute la 

alin. (1), dar nu figurează pe listele iniţiale prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a), vor fi adăugate de 

autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pe aceste liste. Aceste categorii de 

persoane vor depune cererea și declarația pe propria răspundere și vor anexa documentele 

justificative prevăzute la art. 5 alin. (6) din H.G. nr. 799/2014, modificată și completată prin H.G. 

nr. 627/2015.  

     Locul de depozitare/recepție/distribuție pentru ajutoarele alimentare în cadrul POAD 2015 

va fi în incinta PT13 situat pe strada București din municipiul Alexandria. 

 

 

 

 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

   Consilier, 

        Stelică Tălpigă 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


