ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 152 din 30.09.2015
privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor
alimentare distribuite in cadrul POAD pentru persoanele fara
venituri sau ale caror venituri nete lunare realizate sunt de pana
la 450 lei/luna/persoana din municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Roman şi a unui grup de
consilieri locali nr. 16575 din 24.09.2015 ;
- Raportul de Specialitate întocmit de Direcţia de Asistenţă şi Protecţie
Socială nr. 16576 din 24.09.2015 ;
- În conformitate cu prevederile art. 3, lit.h, din HG 799/2014 privind
implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate
- Prevederile Legii 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap;
- Prevederile Legii 116/2002, privind prevenirea şi combaterea excluziunii
sociale, văzând avizul favorabil nr. 40 din 30.09.2015 al comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 155 din
30.09.2015 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 16933 din
30.09.2015 al Secretarului Municipiului Roman;
- În temeiul art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.2 şi ale art.45 alin. (1)
şi art. 115 alin (1) lit. „b” din Legea administraţiei Publice Locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite
in cadrul POAD pentru persoanele fara venituri sau ale caror venituri nete lunare
realizate sunt de pana la 450 lei/luna/persoana din municipiul Roman, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre;
Art. 2. Primarul municipiului Roman prin aparatul propriu de specialitate şi
serviciile publice de interes local va duce la îndeplinire prevederile prezentei
Hotărâri.
Art. 3. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, conform
legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.
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