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HOTARAREA NR. 13
Din 19 februarie 2020

privind acordarea unor ajutoare alimentare in cadrul Programului social,Alimente,,

Consiliul Local al oragului Ungheni, intrunit in qedinfa ordinara, din data de 19

februarie 2020,

Av6nd in vedere referatul de aprobare nr. 8420 din 19.12.2019 intocmit de cdtre

primarul oraqului Ungheni in calitate de inifiator, Raportul de specialitate nr. 769106.02.2020

al Direcliei de Asistenld SocialS Ungheni qi Raportul de specialitate nr. 937113.02.2020 al

Serviciului f,rnanciar-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale,

Yazand proiectul de hotdrdre nr. 8421119.12.2019 propus de primarul oraqului

Ungheni qi avizat favorabil de cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local

Ungheni,

Fiind respectate prevederilor art.7, alin.(l) din Legea nr. 5212003 privind transparen{a

decizionald in administrafia publicd, prin publicarea Anuntului nr.8424119.12.2019,

in conformitate cu prevederile art.47,alin.l din Constitulia Romdniei,

in conformitate cu prevederile art.4 alin.(3),art.5 lit.b),n)r),t) art. 6 lit.,c),w),(hh), art.9

ahn.(2), (5) qi (9), art. 11, lit.,,e,, art.15,alin.1gi3 gi art.16, art.26,art. afi.129, art.130, din

Legea nr.2921201I a asistenfei sociale, cu modificlrile gi completErile ulterioare;

Jindnd cont de prevederile art. 3l qi ale art.32 din O.U.G nr.ll4l20l8 privind

instituirea unor m6suri in domeniul investiliilor publice gi a unor m6suri fiscal-bugetare,

modificarea qi completarea unor acte normative gi prorogarea unor termene qi H.G.

nr.93512019 pentru stabilirea salariului debazd minim brut pe !ar6 garantat in platd,

In temeiul art.l29 alin.(1), alin.(2) lit.,,d,, ,,p,, alin.(l) lit.,,b,, qi lit. ,,s,, art.l39 alin.(1)

Ei ale art.196 alin.(l) lit.a) din OUG w5712019, privind Codul administrativ, cu modificarile

Ei complet[rile ulterioare
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Art.l Aprobarea pentru ar.ir:i_ 2020, a unor ajutoare alimentare, in cadrul
social ,,Alimente,, in limita fondurilor existente, familiilor sau persoanelor
domiciliul in oraqul ungheni, conform Anexei r, care face parte integrantd
hotdrdre.

Art'Z Aprobarea modelului de cerere gi declaratie pe propria raspunde rc inbazac6rora
se vor acorda ajutoarele alimentare, prevdzut in Anexa 2 ce faceparte integrantd din prezenta
hotf,rdre.

Art' 3 Aprobarea acorddrii ajutorelor alimentare in func{ie de veniturile solicitantului,
sub rezerva achitdrii de cdtre acesta a obligafiilor de plat6 fa(6 de bugetul local.

Art'4 Pentru achizilionarea pachetelor alimentare se aplicr in mod corespunzdtor
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziliile publice,cu modificdrile qi complet[rile
ulterioare.

Art'5 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotrrdri se incred infeazd, Direcfia de
Asistenla sociald Ungheni gi Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe
locale din cadrul primdriei oraqului Ungheni.

Art.6 Prezentahotdrdre se comunicE:

- Institu{iei prefectului - jude}ul Mures,

- primarului orasului Ungheni, judetul Mures,

- Directiei de Asistentd Social6

- Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, taxe qi impozite locale.

Adoptata in Ungheni, la datade l9 februaie 2020

PRE$EDINTE DE $EDINTA
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ANEXA 1 ra H.c.L . r,. n.1..!.?.,g.?.,.zoro

PROCEDURA DE ACORDARE
privind acordare a unor ajutoare alimentare in cadrul

Programului social,, Alimente,,

kogramul social ,, Alimente,, se inteme iaz|, pe principiul solidaritatii sociale
potrivit ciruia comunitatea vine in sprijinul familiilor gi persoanelor singure vulnerabile,
marginalizate social sau aflate in risc de marginalizare gi excluziune social6.

Programur sociar ,, Arimente,, este o form6 de sprijin comunitar, complementard
celorlalte beneficii sociale acordate din bugetul de stat gi constd in acordarea unui pachet
allmentar. -.- .

Pot beneficia de ajutoare constind in pachete alimentare,(un pachet de persoan6
sau familie indiferent- de numdrul de membrii ai familiei) reglementate de prezenta
hot[rare, persoanele singure 9i familiile cu domiciliuvregedinfa in oragul Ungheni aflate
intr-o situatie de risc.

Se af15 in situatie de risc, in intelesul prezentei hotdrari: persoanele
singure/familiile cu un venit net lunar/memurFoe familie de pdn6 la 1600 lei, sub
rezefva achitarii obrigafiilor de plat[ ftp. ._ de bugetul local.

Prin familie se infelege sotul gi sofia impreund cu copiii minori aflafi in intrelinere
care au acelagi domiciliu gi locuiesc impreuni.

Persoana singuri este persoana care a implinit varsta de 1g ani, se gospoddregte
singurl gi nu se mai afl6 in intrefinerea p6rinfilor.p

Prin solicitant se infelege persoana singuri sau un membru al familiei, major gi cu
capacitate deplind de exerciliu sau capacitate de exerciliu anticipatd care solicitd
acordarea ajutorului reglementat de prezenttl proiect de hotdrdre.

' Conditii de acordare:

Ajutoarele alimentare se acordd bianual, la cele doud sfubrtori religioase cregtine
importante: sdrbrtoarea pagtelui gi Sdrbrtoarea crEciunului.

Pentru acordarea ajutoarelor alimentare solicitanlii, pot depune cererea gi
declaratie pe propria rlspundere la Registratura primariei oragului Ungheni.(pana la data
de 3L martie 2020 respectiv 20 noiemb rie 2020)

Formularul de cerere gi declaralie pe propria rrspundere este aprobat prin prezenta
Hotarare (Anexa 2)



valoarea pachetului alimentar este de 70-E0 lei, gi confine urmEtoarele produse

alimentare: ulei, zahir, fdin[ albS de grdu, orez, mrlai, gtrlg, paste f[inoase, fasole boabe.

Beneficiarul ajutorului este familia sau persoana singura.

Ajutoarele alimentare se vor acorda in ordinea inregistrdrii cererii, (cu incadrare

in alocaliile bugetare prevdzute cu aceastr destina[ie in bugetul local)

Acte necesare Ia intocmirea dosaruIui de acordare a ajutorelor alimentare:

- Cerere gi declarafie pe propria r6spundere insolitd de actele doveditoare privind

componenta familiei precum gi a actelor care dovedesc veniturile familiei din luna

anterioara depunerii cererii,

- persoanete fara venituri vor depune o declarafie pe propria rIspundere privind

veniturile realizate. \- - -
- Vizarea Cererii gi deciaraliei pe propria raspundere(in patrulaterul din partea

dreapt[ jos a cere{i) de c6tre consilierul din cadrul Serviciul Financiar Contabil, cu

sau ,,FARA DATORII,, urmatI de semnlturamentiunea,, DATORII,,

funcfionarului a vizatcare cererea.

Verificari ':\
ln vederea verificlrii informatiilor furnizate de solicitanli, personalul din cadrul

Directia de Asisten[I Social6 Ungheni va solu{iona cererile'}rin efectuarea verific6rii
datelor gi informafiilor cuprinse in cerere gi in documentele doveditoare.

in cazul in care existd suspiciune cu privire la cele declarate privind componenla

familiei gi a veniturilor realizate de cdtre solicitanli conform actelor anexate la cererea

depus6, personalul din cadrul direc{iei de asistenfr sociald va efectua anchete sociale.

Sancfiuni

In cazul in care, in urma verificIrilor se constati c[ la completarea cererii

solicitanlii nu au declarat corect componenta familiei gi veniturile obtinute, iar
beneficiarul nu se incadra in condiliile de acordare a ajutorului reglementat de prezenta

hotdrdre contravaloarea ajutorului acordat se recupere azd, dela solicitant.

Dispozilia primarului Oraqului Ungheni, de recuperare a contavalorii ajutorului
primit, constituie titlu executoriu iar urmdrirea gi executarea silit6 a acestei creante

bugetare va fi efectuat[ de cdtre Serviciul Financiar Contabil din aparatul de specialitate

al primarului.
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Modalitifi de distribuire:
- Distribulia se face in ordinea prezentdrii beneficiarilor Ia centrur de distribufie intermen de 30 de zile calendaristice.

- Neridicarea pachetelor alimentare in termen de 30 de zile de la data inceperiidistribuirii, duce la anularea acestui drept.
- Pentru evitarea aglomertrrii centrului de distribulie gi limitarea timpului dea$teptare pentru beneficiari, se poate organizadistribulia inbazaunui program.- in situalia in care un potenfial beneficiar decedeazS inainte de data distribuiriiajutoareror alimentare, aceste ajutoare nu mai pot fi ridicate de c6tre mogtenitori.

- in listele de distribuire se vor menfiona in scris, obligatoriu: Numele gi prenumele

;:::ffiI'H;.nT,[::'"-r sociar; CNp-ur, seria si num,rur cvBr ar

- Locul de depozitare/recepfieldistribufie pentru ajutoarele arimentare va fi inincinta Cdminului Cultural din Oraqul Ungheni, nr.1l0/B.
Responsabilitati:

Consiliul Local al Oraqului Ungheni va aloca
aj utoarelor alimentare.

sumele necesare acorddrii
',\*

- rcalizeazr achizitia produselor alimentare ce urmoaz!. a fi distribuite beneficiar,or
gi distribufia acestora. 'a

Prigar,

Prodan Victor
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