ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
Consiliul Local

HOTĂRÂRE
privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite
in cadrul POAD persoanelor prevăzute la art. 3 al.(1) lit. ,,h”
din Hotărârea Guvernului nr.799/2014

Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinară,
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului de specialitate şi
raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Bănia,
Văzând prevederile art. 3 alin. (1) lit. ,,h” din H.G. nr. 799/2014 privind implementarea Programului
operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, ale Legii 448/2006R privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap şi ale Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
Având în vedere lit. ,,F” din Anexa la HG nr. 799/2014 -Atribuţiile instituţiilor publice centrale şi locale cu
responsabilităţi în aplicarea şi derularea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate ;
In baza prevederilor art. 36 al. (2) lit.,,d”, al.(6) lit. „a” pct.2, art. 45 şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 – Se aprobă regulamentul de acordare a ajutoarelor alimentare persoanelor prevăzute la art. 3
al.(1) lit. ,,h” din Hotărârea Guvernului nr.799/2014, conform anexei nr. 1 care face parte integran tă din
prezenta.
Art. 2 – Se aprobă modelul cadrul al cererii declarație pe proprie răspundere și al anchetei sociale în
vederea acordării drepturilor prevăzute la art. 1, conform anexelor nr. 2 și nr.3 care fac parte integrantă din
prezenta.
Art. 3 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, pe pagina proprie
de Internet www.primariabania.ro şi se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.
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ANEXA nr. 1
la Hotărârea Consiliului Local Bănia
nr.12/28.02.2017

REGULAMENT
de acordare a ajutoarelor alimentare persoanelor prevăzute la art. 3 al.(1) lit. ,,h”
din Hotărârea Guvernului nr.799/2014
Art. 1 - (1) Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare
distribuite în cadrul POAD şi care au calitatea de destinatari finali în conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) nr. 223/2014 sunt cele prevăzute la art. 3 al.(1) literele ,,a” - ,,g” din Hotărârea
Guvernului nr.799/2014 cu modificările și completările ulterioare;
(2) Persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450
lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la al.(1), la cerere, pot
beneficia de ajutoare alimentare, în baza dispoziţiei primarului comunei Bănia.
Art. 2 – (1) Pentru a beneficia de ajutoare alimentare, persoanele interesate vor depune la sediul
Primăriei din comuna Bănia o cerere declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa
nr.2 la hotărâre, însoțite de documente care dovedesc încadrarea in categoria de persoane menţionate la art.3
alin.(1) lit.,,h” din HG nr.799/2014 după cum urmează:
- actele de identitate/certificate de naștere ale membrilor de familie;
- acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii de familie;
- adeverință eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru persoanele care nu realizază
venituri;
(2) Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere, se vor procura gratuit de la sediul
Primăriei Bănia, iar termenele de depunere se vor stabili de primar prin afisare la loc vizibil.
Art. 3 – (1) În baza cererilor depuse, primarul, prin compartimentul de asistență socială va proceda la
confruntarea datelor înscrise în cererea declarație si documentele doveditoare anexate și la verificarea
îndeplinirii de către membrii familiei a condițiilor de acordare a ajutoarelor alimentare, și anume:
a. au domiciliul pe raza comumnei Bănia;
b.veniturile nete lunare realizate sunt până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv;
c. nu au mai fost inscrise in alte liste de beneficiari;
(2) Dacă există suspiciuni cu privire la cele declarate de reprezentantul familiei , primarul prin
compartimentul de asistență socială va efectua o anchetă socială conform modelului prevăzut în Anexa nr.3 la
hotărâre;
Art. 4 – (1) Aprobarea sau respingerea cererii de acordare a ajutoarelor alimentare se face prin
dispoziția primarului.
(2) Primesc ajutoare alimentare în cadrul POAD toţi membrii familiilor prevăzute la alin. (1) lit. h) din
Hotărârea Guvernului nr.799/2014, menţionaţi în dispoziţia scrisă a primarului.
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ANEXA nr. 2
la Hotărârea Consiliului Local Bănia
nr. 12/28.02.2017

CERERE SI DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Nr.____/_________2017

pentru acordarea ajutoarelor alimentare distribuite pentru categorile de beneficiari menţionaţi la art.3 alin. 1 lit. h
si art.5 alin 3 lit.a, ale Hotărârii Guvernului nr.799/2014 privind implementarea Programului Operaţional
Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările si completările ulterioare
Subsemnatul____________________________ cu domiciliul în Comuna Bănia satul _______________
nr._____, reprezentant al familiei compuse din ______ membrii, prin prezenta va rog a aproba acordarea de ajutoare
alimentare distribuite in cadrul POAD, conform prevederilor art.3 alin. 1 lit. h HG nr. 799/ 2014 privind implementarea
POAD, cu modificările si completările ulterioare, sens în care declar că membrii familiei mele și veniturile nete realizate
de aceștia sunt după cum urmează:

Nume si prenume C.N.P.

Nr.
crt.

Relaţia de Statutul
rudenie
ocupational

Sursa de Venitul net
venit
lunar

Observații

TOTAL
X
X
X
X
X
Împreună cu familia mea, la gospodăria cu nr. de mai sus mai locuiesc și gospodăresc și alte familii

X
DA/NU.

Declar pe proprie răspundere ca eu și membrii familiei mele realizăm un venit net lunar total în
cuantum de ________ lei , respectiv un venit net lunar de _______lei/membru de familie;
Mai declar că un nr. de ______ membrii din familia de mai sus fac parte din alte categorii de beneficiari
ai ajutoarelor alimentare.
Anexez la prezenta cerere documente care dovedesc încadrarea in categoria de persoane menţionate
la art.3 alin.l lit.,,h” din HG nr. 799/2014 după cum urmează:
- actele de identitate/certificate de naștere ale membrilor de familie;
- acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii de familie;
- adeverință eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru persoanele care nu
realizază venituri;
Declar pe propria răspundere sub sancţiunile prevăzute de art. 326 din Codul Penal privind falsul în
dedclarații, că toate datele si informaţiile de mai sus sunt complete si corespund realităţii si ma oblig sa aduc la
cunoştinţa primarului comunei, in scris, in termen de cel mult 10 zile, orice modificare de natură să conducă la
pierderea dreptului solicitat.
Data___________2017
Semnătura
_______________
NOTĂ: Componența familiei se stabilește potrivit prevederilor art. 2 din L. nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat cu
modificările și completările ulterioare.
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ANEXA nr. 3
la Hotărârea Consiliului Local Bănia
nr.12/28.02.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Primăria comunei BĂNIA
Nr.____/____________2017

ANCHETA SOCIALA
Privind familia reprezentată de : ____________________________________________ din comuna Bănia
satul ________________ nr. __________;
Referitoare la: verificareda îndeplinirii condițiilor de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite in cadrul
POAD, conform prevederilor art.3 alin. 1 lit. ,,h” din HG nr. 799/ 2014;
Efectuată de: Primăria comunei Bănia la data de ________________________;

Nr.
crt.

I. Date privind familia şi veniturile acestora
Nume si prenume
Relaţia de
rudenie

Sursa de venit

Venitul net
lunar

Observații

X

TOTAL
X
X
X
Împreună cu familia de mai sus, mai locuiesc și gospodăresc și alte familii DA/NU.
II. Date privind veniturile familiei
Conform declarației pe proprie răspundere a reprezentantului familiei venitul net lunar total al familiei
este în cuantum de ________ lei , respectiv un venit net lunar de _______lei/membru de familie;
III. Concluzii
Veniturile pe membru de familie sunt situate sub/peste 450 lei/membru de familie, motiv pentru care
propunem acordarea/neacordarea ajutoarelor alimentare distribuite in cadrul POAD, conform prevederilor
art.3 alin. 1 lit. ,,h” HG nr. 799/ 2014, pentru un nr. de _________ persoane.
Consilier cu probleme de asistență socială
VIZAT,
Rodica Marin____________________
Primar
Silvestru Bălan
NOTĂ: Componența familiei se stabilește potrivit prevederilor art. 2 din L. nr. 416 din 18 iulie
2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare.
__________________
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Velcotă Maria
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Secretar
Marin Pavel
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