
  PRIMĂRIA  ORAŞULUI  LUDUŞ 
   GRUPUL   LOCAL   POAD  2015 

ANUNŢ 
 

În perioada 14 iulie  -12  august  2016  , la sediul Depozitului local POAD 2015 situat în oraşul Luduş, str. Ciocârliei nr.1 (sediu ADP, SERE)   între orele 8-12 , se desfăşoară operaţiunea de distribuire a produselor 
alimentare acordate din stocurile comunitare destinate persoanelor cele mai defavorizate, stabilite de  prevederile  Art. 3  alin 1   din HG nr. 799/2014, persoane  înscrise în listele iniţiale  astfel: 
  a) familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
  b)familiile  beneficiare  de alocaţie  pentru  susţinerea  familiei  acordată   în baza Legii nr. 277/2010 privind  alocaţia pentru  susţinerea  familiei,republicată,cu modificările  şi  completările  ulterioare 
 c) şomerii   care beneficiază  în condiţiile  Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,cu  modificările  şi  completările  ulterioare  de  indemnzaţia de şomaj în cuantum lunar  stabilit de  
până la 450 le iinclusiv ,şi  şomerii înregistraţi la  agenţiile pentru ocuparea  forţei  de muncă  judeţene care  nu beneficiază  de indemnizaţie  de şomaj în condiţiile  Legii  nr.76/2002; 
d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate,   sunt  de până la  450 lei / lună inclusiv; 
e)  pensionarii sistemului public de pensii,beneficiari  ai indemnizaţiei sociale pentru  pensionari,acordată  potrivit O.U. nr. 6/2009 , privind  instituirea  pensiei sociale minime garantate  aprobată  prin Legea  nr. 196/2009  al  căror  venit  
este de pînă la 450/lună  inclusiv 
 f)persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor,veteranilor şi văduvelor de război,cu modificările şi completările ulterioare,Legii nr. 44/1994  privind veteranii de război 
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război,republicată cu modificările şi completările ulterioare,Legii nr. 49/1999  privind pensile IOVR,cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.309/2002,Decretului-lege 
nr.118/1990 O.G. nr. 105/1999,Legea  nr.189/2000, Legea nr.341/2004  Legea  nr.8/2006,Legea  nr. 578/2004  
g ) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu  beneficiază de îngrijire în servicii  sociale în regim rezidenţial,publice  sau   private. 
h)persoanele  fără  venituri  sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt  de până la 450/lună/persoană inclusiv  şi nu se încadrează în niciuna  dintre  categoriile prevăzute la lit.a-g,stabilite  prin  dispoziţia  primarului 

 Livrarea   produselor  se va face în două cutii de carton cu conținut  identic.  
 Fiecare cutie va cuprinde ½ din cantitatea alocată pentru o persoană.  
  Fiecare persoană va primi două cutii identice.  
 O cutie conține: 

Produs Ambalare UM Număr ambalaje Greutate (kg) (l) 

Faină albă de grâu punga de 1 kg. kg. 1 1,000 

Mălai punga de 1 kg. kg. 2 2,000 

Paste făinoase  punga de 400 g. buc. 1 0,400 

Ulei sticla din plastic de 1 l. litri 2 2,000 

Zahăr punga de 1 kg. kg. 1 1,000 

Conserva din carne de vită cutie metalica de 300 g. buc. 1 0,300 

Conserva pateu  de ficat  de porc  cutie metalica de 200 g. buc. 1 0,200 

Orez pungă  de 1 kg. buc. 1 1,000 

Conservă  de pastă  de tomate cutie metalică  de 400 g buc 1 0,400 

Fasole  boabe pungă  de 500 g kg 1 0,500 

Persoanele  din  fiecare  categorie   beneficiară ,   vor  primi  personal produsele alimentare în baza prezentării    actului de identitate în original   
Persoanele   beneficiare   trebuie să prezinte actul de identitate în original şi xerocopie  precum  şi  documentele care  atestă   eligibilitatea  la  categoria  respectivă: 
Documentele justificative care dovedesc încadrarea în una dintre categoriile de persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) sunt, după caz 
1. pentru categoria   a”,  beneficiari de VMG  dispoziţia scrisă   a primarului  sau mandatul poştal pentru plata  drepturilor de ajutor social. 
2. pentru categoria „b”, pentru categoria „f” : dispoziţia scrisă   a primarului  sau mandatul poştal pentru plata  drepturilor de alocaţie   pentru susţinerea familiei.   
 3.  pentru categori  „ c ”, şomerii cu indemnizaţie, copie a „carnetului de evidenţă” vizată  în  luna  în  care se  face distribuirea  produselor  alimentare  sau cuponul de plată a indemnizaţiei de şomer   PÂNĂ la  450 lei ,(pentru persoanele cărora le-au fost ridicate carnetele de şomaj, în situaţii speciale, 
dispariţie, pierderi  documente,  se  prezintă  adeverinţă  de la AJMOF care atestă calitatea de şomer indemnizat), adeverinţă  prin care se atestă calitatea de şomer aflat în baza de date a agenţiei teritorile  pentru ocuparea  forţei de muncă  pentru  şomerii  înregistraţi  care nu  beneficiază  de  
indemnizaţie de  şomaj. 
4. pentru categoriile „d, e f”, pensionarii cu venit sub 450 lei, copie după  mandatul poştal, cuponul  lunii în curs sau lunii anterioare  distribuirii produselor. 
5. pentru categoria „g”: persoanele cu handicap grav şi accentuat, copie a certificatului de handicap grav sau accentuat, cu valabilitate la zi, copie a cuponului de plată a indemnizaţiei (în situaţii speciale, dispariţie, pierderi documente, adeverinţă de la DGASPC Mureş care atestă calitatea de 
persoană cu dizabilităţi  grav sau accentuat) 
6. pentru categoria   „ h”  persoanele beneficiare prezintă  dispoziţia scrisă   a primarului  ,având anexată fie ancheta socială, fie adeverinţa eliberată de Direcţia generală a finanţelor publice, fie documentul care atestă înscrierea în evidenţa serviciului public de asistenţă socială definit la art. 113 
din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, ca beneficiar al unor drepturi de asistenţă socială plătite din bugetul local.  
 

Ajutoarele alimentare se ridică personal de către beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) de la centrele de distribuţie ale autorităţilor executive ale autorităţilor publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, conform actului de identitate valabil, sau adresa, conform 
documentelor justificative prevăzute la alin. (6). 
Pentru persoanele netransportabile, autorităţile executive ale autorităţilor publice locale asigură livrarea ajutoarelor, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane. 
Pentru a da dreptul la primirea de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD, documentele menţionate la alin. (6) trebuie să fie valabile la data distribuţiei. Talonul de pensie poate fi şi cel aferent lunii anterioare distribuţiei, cu excepţia cazurilor când în luna de distribuţie au avut loc 
modificări ale pensiilor 

 

Moştenitorii beneficiarilor înscrişi pe listele iniţiale care au decedat până la data distribuţiei ajutoarelor alimentare nu pot primi ajutoarele la care ar fi avut dreptul beneficiarii respectivi până la deces. 
Persoanele care aparţin categoriilor prevăzute la alin. (1) şi care la data distribuţiei ajutoarelor alimentare se află în perioada de satisfacere a stagiului militar, execută pedepse privative de libertate, au domiciliul sau reşedinţa în străinătate sau beneficiază de îngrijire în 
servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private, nu beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD. 
 

                           În perioada 16-31 august 2016  se distribuie ajutoarele pentru  persoanele înscrise în LISTE SUPLIMENTARE, pe  baza documentelor   menţionate  mai sus,  pentru  fiecare categorie   eligibilă  
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PRIMARIA   ORASULUI   LUDUS 

GRAFIC     DISTRIBUIRE   PE     STRAZI   PRODUSE  ALIMENTARE 

PROGRAMUL   POAD  2015 
 

14 -15  iulie  2016 18 - 19 iulie 2016 20 - 21 iulie 2016 22;  25-26 iulie  2016 27; 28-29 iulie 2016 
 Str. Baladei                                   Str. Magnoliei                                      Str. B.dul 1 Decembrie 1918       Str. Garofiţei                             Str. Răsăritului                                    

Str. Bradului                                 Str. Mărăşeşti                                   Str. 1 Mai  Str. Gării                                    Str. Rândunelelor                              

Str. Brânduşei                                Str. Măgurei                                      Str. 8 Martie                                  Str. Grădinilor                            Str. Republicii                                    

Str. Bujorilor                                 Str. Morii                                             Str.Aleea Parcului                         Str. Grecilor                                Str. Recoltei                                        

Str. Busuiocului                             Str. Mică                                            Str. Aurel Vlaicu                          Str. Gheorghe  Bariţiu               Str. Rozelor                                          

Str. Brusturului                             Str. Mioriţei                                       Str. Avram Iancu                                                      Str. Ghioceilor                           Str. Salcâmilor                                     

Str. Câmpului                                Str. Mihail Eminescu                        Str. Avrămeşti                              Str. Haitău                                    Str. Şcolii                                              

Str. Castanilor                               Str. Mureşului                                   Str. Dahu                                   Str. Horei                                     Str. Şesului                                           

Str. Castelului                                Str. Narciselor                                     Str. De Sus                                 Str. Independenţei                           Str. Şoimilor                                  

Str. Cioarga                               Str. Nicolae Grigorescu                    Str. Dealului                              Str. Infundată                                    Str. Sub Pădure                                  

Str. Ciocârliei                               Str. Nouă                                              Str. Dezrobirii                           Str. Izvorului                                     Str.  Teilor                                              

Str. Cinema                                    Str. Nucilor                                        Str. Dobrogea                              Str. Lalelelor                                    Str.  Tâmplarilor                                    

Str. Ciurgău                                  Str. Oarba                                          Str. Dorului                                 Str. Lăcrămioarei                            Str.  Tineretului                                        

Str. Crinului                                 Str. Orizontului                                   Str. Dos                                        Str. Lămâiţei                                Str.  Tonorog                                           

   Str. Dumbravei Str. Libertăţii                                   Str. Topitoriei                                          

   Str. Eroilor Str. Liliacului                                   Str.  Traian                                            

   Str. Fundatura Str. Liniştei                                        Str.  Trandafirilor                                   

   Str. Fragarilor Str. Livezilor                                      Str.  Turzii                                       

   Str. Lungă                                         Str. Vânătorilor                                            

   Str. Păcii                                             Str. Văii                                                         

   Str. Pârâului                                      Str. Viilor                                                    

   Str. P-ta Unirii Str. Viorelelor                                               

   Str. Plopilor Str. Viitorului                                             

   Str. Policlinicii                                     Str.  Zăvoiului                                              

   Str. Primăverii                                     Str.  Zorilor                                                    

   Str. Principală (Roşiori)  

   Str.Pomilor  
                                                                 

               In  perioada  14 iulie -12  august   2016    ,  intre orele 8-12 , se distribuie ajutoarele alimentare pentru persoanele  defavorizate   din listele   iniţiale   iar  în perioada 16  

august - 31  august 2016    se  distribuie   ajutoarele   alimentare   la  persoanele  defavorizate  de pe  listele  suplimentare . 

  Persoanele  din  lista  iniţială  care  nu  si-au  ridicat  produsele  la  data  stabilită, conform  tabelului  de  mai  sus   , pot  să ridice produsele  în perioada 1-12  august 

2016                                                                                                                                                            
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