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HOTĂRÂREA NR. 75
DIN 29 OCTOMBRIE 2015
privind aprobarea categoriilor de persoane ce pot beneficia de ajutoare
alimentare in cadrul POAD 2015, pe liste suplimentare
Consiliul local al comunei Secusigiu, jud. Arad, întrunit în şedinţa ordinară.
In temeiul art. 120(1) si (2) din Constituţia României, republicata în Monitorul Oficial, nr. 767 din
31 oct. 2003;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului, raportul de specialitate elaborat de D-na Cheșa Ana Dana din
cadrul Primăriei SECUSIGIU, avizul comisiilor de specialitate ale consilierilor precum si avizul de legalitate
dat de secretara comunei,
- în conformitate cu prevederile art. 3 alin.(l) lit.h), art. 5 alin(6) lit.e) si pct. f) din anexa H.G.
nr.799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor devalorizate, cu
modificările si completările ulterioare,
- adresa nr.5548/26.08.2015 a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor
Vârstnice privind implementarea POAD in anul 2015,

- raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Secusigiu.
- votul exprimat „ pentru „de către un număr de 11 consilieri din 11 consilieri prezenţi si din
15 consilieri in funcţie,
In temeiul art. 36 alin.(2), litera d., alin.(6), lit.a. pct.2,art.45(10) și art.115 alin.(l), lit.b) din
Legea nr. 215 / 2001din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale republicata, cu
modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art. l - Se aproba următoarele 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 vârstnice, persoane cu
gradul mediu sau uşor de handicap, studenţi, persoanele si familiile acestora fără venituri sau cu venituri mici
Art. 2 - Pentru toate categoriile enunţate veniturile nete lunare realizate in luna luării in evidenta si la
data distribuţiei ajutoarelor alimentare vor fi de pana la 450 lei / persoana, inclusiv. Lista cu aceasta categorie
de persoane ce nu se încadrează in niciuna dintre categoriile prevăzute la lit.a) -g) din H.G. nr.799/2014, va fi
aprobata prin dispoziţia 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 Îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de
Asistenta Sociala din cadrul Primăriei SECUSIGIU.
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