
     R O M Â N I A       
    JUDEŢUL ALBA 

PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA 
    P R I M A R 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Referitor la: stabilirea criteriilor de selectare a persoanelor defavorizate, care vor beneficia de 
hrană la domiciliu 

 
Având în vedere:   
- prevederile O.U.G. nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea 

implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD; 
- prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare 
- prevederile H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

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

- prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. b, art. 139, alin. 1, art. 198 din 
O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată; 
 - prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată, 

în temeiul prevederilor art. 136, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 

 
P R O P U N E: 

 
Art. 1. Aprobarea criteriilor de selectare a persoanelor defavorizate, care vor beneficia de 

hrană la domiciliu, după cum urmează: 
a) persoana beneficiară are minim vârsta de 50 de ani; 

 b) veniturile totalizate nu depășesc cuantumul pensiei sociale în plată la data acordării 
beneficiului de hrană caldă la domiciliu; 

c) veniturile din cultivarea/vânzarea suprafețelor de teren, din creșterea/vânzarea 
animalelor și a păsărilor nu depășesc valoarea de 1000 euro/an; 
 d) persoana beneficiară locuiește singură, fapt susținut de adeverința eliberată conform 
registrului agricol; 
 e) persoana beneficiară nu are depozite bancare care să depășească suma de 3000 lei. 

 Art. 2. Orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 
 Art. 3. După adoptare poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Art. 4. După adoptare hotărârea se va comunica, prin grija secretarului general, primarului 
comunei, compartimentului asistență socială din cadrul Primăriei comunei Săliștea, pentru ducere 
la îndeplinire  şi Instituţiei Prefectului - judeţul Alba. 
 

              INIŢIATOR,                    Avizează pentru legalitate, 
                PRIMAR                        SECRETAR GENERAL 
Jr. STĂNILĂ AUREL-EMIL                                                     Jr. IONESCU MIHAELA-ALINA         



                                                                                                                                                                                                            
                 ROMÂNIA  
          JUDEŢUL ALBA                                                          Nr. ________/ _________ 
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA 

 
 

 
R A P O R T 

 
la proiectul de hotărâre referitor la stabilirea criteriilor de selectare a persoanelor 

defavorizate, care vor beneficia de hrană la domiciliu 

  

În ceea ce priveşte proiectul de hotărâre, referitor la stabilirea criteriilor de selectare 

a persoanelor defavorizate, care vor beneficia de hrană la domiciliu, iniţiat de domnul primar 

Stănilă Aurel-Emil, având în vedere: 

- prevederile O.U.G. nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea 

implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD; 

- prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- prevederile H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. b, art. 139, alin. 1, art. 

198 din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

precum și necesitatea stabilirii acestor criterii, conform normelor legale în vigoare la data 

acordării beneficiului, în vederea stabilirii numărului de beneficiari de hrană la domiciliu, 

propun adoptarea hotărârii în forma în care proiectul de hotărâre a fost iniţiat. 

 

ASISTENT SOCIAL, 
Insp. ILIE ANCUȚA-FLORINA 

 

                               

           



                    ROMÂNIA  
        JUDEŢUL ALBA                                                       Nr. ________/ _________ 

PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

 la proiectul de hotărâre referitor la stabilirea criteriilor de selectare a persoanelor 

defavorizate, care vor beneficia de hrană la domiciliu 

 

  

Având în vedere:  

- prevederile O.U.G. nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea 

implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD; 

- prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- prevederile H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. b, art. 139, alin. 1, art. 

198 din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

este necesară stabilirea criteriilor de selectare a persoanelor defavorizate, care vor 

beneficia de hrană la domiciliu. 

În acest sens, propun adoptarea hotărârii în forma în care proiectul de hotărâre a 

fost iniţiat. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR 

Jr. STĂNILĂ AUREL-EMIL 

 

 
 
 


