
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA
                            

                          

HOTARAREA NR.58/2015
cu privire la aprobarea categoriilor de persoane ce pot beneficia de

ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015, pe liste suplimentare
 

  Consiliul  local  al  orasului  Covasna,  întrunit  în  sedinţa  ordinara  din  data  de  16
SEPTEMBRIE 2015, sedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie ( 15)

Analizând:
- expunerea de motive a primarului, raportul de specialitate elaborat de catre Directia de Asistenta
Sociala  din  cadrul  Primariei  orasului  Covasna,  avizul  comisiilor  de  specialitate  ale  consilierilor
precum si  avizul de legalitate dat de secretara orasului,
           În conformitate cu prevederile art. 3 alin.(1) lit.h), art. 5 alin(6) lit.e) si pct. f ) din anexa H.G.

nr.799/2014  privind  implementarea  Programului  operational  Ajutorarea  persoanelor
devaforizate, cu modificarile si completarile ulterioare, 

-  adresa  nr.5548/26.08.2015  a  Ministerului  Muncii,  Familiei,  Protectiei  Sociale  si  Persoanelor
Varstnice privind implementarea POAD in anul 2015, 

-Ordinul  prefectului  privind  constituirea   Grupului  de  lucru  pentru  monitorizarea   Programului
Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) la nivelul  judetului Covasna pentru
anul  2015

           În baza  art . 36 alin.(2) litera d), alin.(6)  lit.a)  pct.2,   art. 45 alin. (1) si art.115  alin.(1) 
lit.b) din  Legea nr. 215 / 2001  privind administraţia publică locală, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare.

Cu votul “pentru” a _15_ consilieri, “împotrivă” a _-_ consilieri şi “abţineri” a _-_
consilieri
                                                                   

HOTĂRĂŞTE:

Art.1-Se aproba urmatoarele categorii de persoane ce pot beneficia de ajutoare alimentare in
cadrul  POAD  2015,  in  conformitate  cu  art.  3  alin.  (1)  lit.  h)  din  H.G.  nr.799/2014:  persoane
varstnice, persoane cu gradul mediu sau usor de handicap, studenti, persoanele si familiile acestora
fara venituri sau cu venituri mici     

Art.2-Pentru  toate  categoriile  enuntate  veniturile  nete  lunare  realizate  in  luna  luarii  in
evidenta si la data distributiei ajutoarelor alimentare vor fi de pana la 450 lei / persoana, inclusiv.
Lista cu aceasta categorie de persoane ce nu se incadreaza in niciuna dintre categoriile prevazute la
lit.a) –g) din H.G. nr.799/2014, va fi aprobata prin dispozitia primarului.  În cazul în care intervin
modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia,
solicitantul are obligaţia ca, în termen de maximum 5 zile,  să comunice în scris primarului
modificările intervenite. 

Art.3-Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia de
Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Covasna. 
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