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Privitor la:  aprobarea categoriilor de persoane ce pot beneficia de 
ajutoare alimentatre în cadrul POAD 2015,pe liste suplimentare 

 
              Consiliul  local al comunei Berislăveşti, întrunit în şedinţă 
ordinară in data de 30 octombrie 2015 , la care participa un numar de 11 
consilieri din totalul de 11 consilieri in functie, 
              Văzând că domnul Călina Ilie a fost ales presedinte de şedinţă, 
              Luand in dezbatere expunerea de motive a primarului precum si 
raportul de specialitate inregistrat sub nr. 5712 din 24.09.2015,prin care se 
propune aprobarea categoriilor de persoane ce pot beneficia de ajutoare 
alimentatre în cadrul POAD 2015,pe liste suplimentare 
              Ţinând cont de  avizul comisiei  de specialitate  din cadrul 
Consiliului Local Berislăveşti,  precum şi de avizul  de legalitate al 
secretarului comunei Berislăveşti, favorabile, 
              Respectând procedura stabilită prin  Legea nr. 52/2003,privind 
transparenţa decizională  in administraţia publică, 
              În conformitate  cu pevederile art. 3,alin.(1)lit.h,art.5,alin(6),lit.e si 
pct.f din H.G. nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional 
Ajutorarea persoanelor defavorizate,cu modificările şi completările 
ulterioare, 
              În temeiul  art. 36, alin (2),lit .c si art. 45 alin 1 din legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi “pentru”, adoptă 
următoarea : 
 

H O T Ă R Â R E 
 

               Art. 1.- Se aprobă următoarele categorii de persoane ce pot 
beneficia de ajutoare alimentare, în cadrul POAD 2015, în conformitate  cu 
pevederile art. 3,alin.(1) lit.h, din H.G. nr. 799/2014: persoane vârstnice, 
persoane cu  gradul mediu  sau usor de handicap, studenti, persoanele  si 
familiile acestora  fără venituri, sau cu venituri mici . 
              Art.2. Pentru toate cazurile  enunţate veniturile nete lunare realizate  
în luna luării în evidenţă şi la data distribuţiei ajutoarelor alimentare va fi de 
până la 450 lei/persoană, inclusiv,venituri verificate dupa prezentarea actelor 



doveditoare, precum şi a  adeverinţei eliberate de  administraţia fiscală şi a 
anchetei sociale, efectuate la domiciliul persoanei. 
             Art. 3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostintă publică prin 
afisare,la sediul primariei si va fi comunicata Consiliului Judetean   Valcea 
si Institutiei Prefectului judetului Valcea, in termen legal, in vederea 
exercitarii controlului cu privire la legalitate. 
         
 
          Preşedinte de şedinţă,                                       contrasemnează, 
                  Călina Ilie                                         secretar,Cernea Maria 
 
 

Berislăveşti, 30 octombrie 2015 


