
                                                                                                                                   

 

 Anexa la H.C.L. nr. 152 DIN 30.09.2015                

 

 

REGULAMENT DE ACORDARE A AJUTOARELOR ALIMENTARE  

DISTRIBUITE IN CADRUL POAD 

PENTRU PERSOANELE FARA VENITURI SAU ALE CAROR VENITURI NETE 

LUNARE REALIZATE SUNT DE PINA LA 450LEI/LUNA/PERSOANA DIN 

MUNICIPIUL ROMAN 

 

 

I.GRUP ŢINTĂ: 

 - PERSOANELE FARA VENITURI SAU ALE CAROR VENITURI NETE LUNARE 

REALIZATE SUNT DE PINA LA 450 LEI/LUNA/PERSOANA CARE NU SE 

INCADREAZA IN NICIUNA DIN CATEGORIILE PREVAZUTE DE HG 799/2014 

MODIFICATA dupa cum urmeaza:   

    a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, 

dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

    b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 

privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

    c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de 

indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, 

inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a 

municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

    d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, 

din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv; 

    e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari, 

acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale 

minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit este de până la 450 lei/lună 

inclusiv; 

    f) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi 

sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, 

Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor 

de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile 

I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi 

acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a 

Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-

lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei 

Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 

regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 

motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 

şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru 

activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, 

Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, 

membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui 

ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri 

în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat 

este de până la 450 lei/lună inclusiv; 



    g) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în 

servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private; 

 

      

II. PROCEDURA DE LUCRU PRIVIND DISTRIBUIREA  AJUTOARELOR 

ALIMENTARE DISTRIBUITE IN CADRUL POAD PENTRU PERSOANELE FARA 

VENITURI SAU ALE CAROR VENITURI NETE LUNARE REALIZATE SUNT DE PINA 

LA 450LEI/LUNA/PERSOANA DIN MUNICIPIUL ROMAN 

 

 Orice persoana fara venituri sau ale caror venituri nete lunare realizate sunt de pina 

la 450 lei/luna/persoana care au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Roman . 

Acte necesare:        

   

1. Cerere  pentru acordarea ajutoarelor alimentare; 

2. Copie cupon pensie sau indemnizaţie de handicap mediu din luna anterioara depunerii 

cererii; 

3. Adeverinta eliberata de ANAF care sa ateste faptul ca veniturile  totale ale persoanei nu 

depasesc limita de 450 lei 

4. Declaratie pe propria raspundere ca nu realizează venituri,  pentru sot/sotie, dupa caz;  

5. Adeverinta de salariat cu venitul net din luna anterioara depunerii cererii pentru celalalt sot, 

unde este cazu;. 

6. Copie certificat căsătorie, dupa caz; 

7. Copie certificat deces soţ/soţie, dupa caz; 

8. Copie certificat de încadrare în grad de handicap cu grad mediu, dupa caz; 

9. Copie buletin identitate sau carte identitate. 

 

Dosarul se depune la sediul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Roman. Dupa depunerea 

dosarului se va recurge la efectuarea anchetei sociale la domiciliul solicitantului. Solicitantii 

indreptatiti sa primeasca ajutoare alimentare vor fi nominalizati prin dispozitie scrisa a primarului. 

 

Modalităţi de distribuire: 

 

1. Distribuirea va fi efectuată prin  depozitul de alimente. 

2.  În situaţia în care un potenţial beneficiar decedează înainte de data distribuirii ajutoarelor 

alimentare, acestea nu mai pot fi ridicate de către moştenitori. 

3. Neridicarea alimentelor  în termen de 30 de zile de la data începerii distribuirii, duce la 

anularea acestui drept. 

4. În listele de distribuire se vor menţiona în scris, obligatoriu: 

- Numele şi prenumele persoanei căreia i s-a distribuit tichetul social; 

- CNP-ul, Seria şi Numărul CI/BI al persoanelor /membrilor familiei beneficiare; 

- Semnătura de primire; 


