
 
 
                                                                                                      
  
 
 

H  O  T  Ă   R  Â  R  E  
NR. 53 DIN 29 APRILIE 2010 

Privind distribuirea cantitatii de 76 kg zahar si  254 kg faina, rămasă în stoc, 
disponibila dupa incheierea etapei a doua, familiilor si persoanelor singure care au 

stabilit, prin dispozitie scrisa a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat 
in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

 
         Consiliul Local al comunei PECIU NOU, judet Timis, 
           Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei PECIU NOU privind acest proiect de hotărâre; 
- adresa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură privind ajutoarele alimentare ce se acordă în 

cadrul Programului PEAD 2009; 
- adresa Consiliului Judeţean Timiş nr. 1777 din 12.02.2010 privind stocurile de zahăr şi făină rămase 

în depozitul Peciu Nou înregistrată la Primăria comunei PECIU NOU sub nr. 2122 din 15.02.2010; 
- situaţia  beneficiarilor de ajutor social stabiliţi conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat; 
- referatul de specialitate întocmit de referent de specialitate Şuta Rafaela-Betina nr.3780/ 22.04.2010   

privind cantitatea de alimente rămasă în stoc şi prin care se solicita distribuirea cantitatii de zahar si faina 
ramasa disponibila dupa incheierea etapei a 2-a beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat; 
 În conformitate cu prevederile: 

- Programului PEAD 2009; 
- art. 3 alin (1) lit. *a* din Hotărârea de Guvern nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de 

ajutoare alimentare care provin din stocurile de interventie comunitare destinate categoriilor de persoane cele 
mai defavorizate din Romania si atributiile institutiilor implicate in planul European; 

Prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-art. 36 alin (1),(2) lit *b* si alin 4 litera *a* si art. 45 alin (1) si 2 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –   

 Adoptăm prezenta , 
HOTĂRÂRE  

 
 
 Art.1. Se aproba distribuirea cantitatii de 76  kg zahar si 254  kg faina, rămasă în stoc, disponibila 
dupa incheierea etapei a doua, familiilor si persoanelor singure care au stabilit, prin dispozitie scrisa a 
primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza d-na NECULCEA DIANA-
FLORINA referent cu atribuţii de promotor local la compartimentul dezvoltare achiziţuii şi d-na ŞUTA 
RAFAELA-ETINA, referent de specialitate la compartimentul de asistenţă socială  in cadrul Primariei PECIU 
NOU. 
 Art. 3- Prezenta  hotarare , se  comunica : 

• Primarul comunei PECIU NOU , 
• D-nei Şuta Rafaela-Betina şi Neculcea Diana-Florina, 
• cetatenilor  comunei prin  afisare, 
• Instituţiei Prefectului  Timis, Direcţia contencios administrativ şi controlul legalităţii actelor. 
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