
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la: distribuirea din depozite a produsel or 
alimentare în cadrul Planului anual European de fur nizare 

Ajutoare alimentare în beneficiul persoanelor cele mai 
Defavorizate – PEAD 2011 

 
Având în vedere: 

 
- Expunerea de motive nr. 7538/17.08.2011 referitoare la Proiectul 

de Hotărâre nr.7539/17.08.2011; 
- Raportul nr.7540/17.08.2011 al Direcției de Administrație Publică 

Locală; 
- Raportul Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii 
nr.7718/23.08.2011; 

- Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement nr.7721/23.08.2011; 

- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului 
nr.7723/23.08.2011; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 
211/18.05.2011 referitoare la numirea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Olt, responsabil în derularea PEAD 2011 - Planului anual 
European de furnizare Ajutoare alimentare în beneficiul persoanelor 
cele mai Defavorizate pentru anul 2011;  



- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 
nr.208/17.05.2011 referitoare la numirea reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Olt în Grupul de lucru constituit la nivelul judeţului Olt pentru 
buna desfăşurare a Planului anual European de furnizare Ajutoare 
alimentare în beneficiul persoanelor cele mai Defavorizate pentru anul 
2011;  

- Ordinul Prefectului Judeţului Olt nr.135/14.06.2011 referitor la 
constituire Grup de lucru pentru implementarea planului anual 
european de distribuţie ajutoarelor la nivelul județului Olt;  

- Procesul – verbal nr.6839/26.07.2011 al grupului de lucru PEAD 
2011; 

- Prevederile art. 5, lit.f din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care 
provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de 
persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor 
implicate în planul european; 
    - Prevederile pct. 2.5. din Capitolul 2 al Acordului de cooperare 
privind derularea PEAD 2011, încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Bucureşti.      

 
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 alin. (1) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completărilor ulterioare, 
 

Consiliul Jude ţean Olt adoptă prezenta hotărâre. 
 
 Art.1. (1) Se aprobă distribuirea din depozite a produselor 
alimentare către primăriile din judeţul Olt pentru a fi distribuite direct 
persoanelor beneficiare ale Planului anual European de furnizare 
Ajutoare alimentare în beneficiul persoanelor cele mai Defavorizate 
2011. 
  (2) Cantităţile de produse alimentare/beneficiar, în anul 
2011, sunt următoarele: 
 

a) făină albă de grâu tip 650 – 13 kg; 
b) mălai – 9 kg; 
c) paste făinoase – 1,6 kg; 
d) biscuiţi – 1 kg; 



e) orez - 8 kg; 
f) lapte praf – 1,5 kg. 
  
Art.2. Distribuirea produselor alimentare de către primăriile din 

judeţul Olt se face pe baza  listelor nominale cu persoanele 
defavorizate, întocmite conform art.3 din Hotărârea Guvernului 
nr.600/2009, completate cu datele de identificare, cantitatea primită, 
data şi semnătura persoanelor defavorizate beneficiare .   
        
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Virgil DELUREANU 
– reprezentant al Consiliului Judeţean Olt, responsabil în derularea 
PEAD 2011, membrilor Grupului de lucru PEAD 2011, Direcţiei Buget 
– Finanţe, Direcţiei Economice, Direcţiei Administraţie Publică Locală 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
primarilor localităţilor din judeţul Olt,  în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Olt.  
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