
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la: modificarea lit.a) a alin.(2) al art.1 din Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.114/27.09.2012 privind distribuirea din 

depozite a produselor alimentare în cadrul Planului anual 
European de furnizare Ajutoare alimentare în beneficiul 

persoanelor cele mai Defavorizate – PEAD 2012 
 

 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.9378/16.10.2012 referitoare la Proiectul 

de Hotărâre nr.9379/16.10.2012; 
- Raportul nr.9380/16.10.2012 al Direcţiei Administraţie Publică 

Locală; 
- Raportul nr.9686/23.10.2012 al Comisiei pentru Studii 

Economico-Sociale, Buget-Finanţe, Integrare Europeană, 
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- Raportul nr.9682/23.10.2012 al Comisiei pentru Administraţie 
Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor 
Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- Raportul nr.9684/23.10.2012 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie 
Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- Raportul nr.9678/23.10.2012 al Comisia pentru Agricultură, 
Silvicultură, Industrie, Servicii Publice şi Comerţ;               



- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.114/27.09.2012, cu privire 
la distribuirea din depozite a produselor alimentare în cadrul Planului 
anual European de furnizare Ajutoare alimentare în beneficiul 
persoanelor cele mai Defavorizate – PEAD 2012; 
    - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.350/   
11.07.2012 referitoare la numirea reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Olt, responsabili în derularea Planului anual European de 
furnizare Ajutoare alimentare în beneficiul persoanelor cele mai 
Defavorizate -PEAD 2012;  

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.351/ 
11.07.2012 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 - PEAD 
2012;  

- Ordinul Prefectului Judeţului Olt nr.224/27.07.2012 referitor la 
constituire Grup de Lucru pentru implementarea planului anual 
european de distribuţie a ajutoarelor la nivelul judeţului Olt;  

- 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, modificată şi 
completată prin H.G. nr.950/26.09.2012; 
    - Prevederile pct. 2.5. şi 2.6. din Capitolul 2 al Acordului de 
cooperare privind derularea PEAD 2011/2012, încheiat între Consiliul 
Judeţean Olt şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – 
Bucureşti;     
     - Prevederile Hotărârii Guvernului nr.950/26.09.2012 pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii 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. 

- Procesul Verbal nr.9287/15.10.2012 al  Grupului de lucru PEAD 
2012. 

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 completările ulterioare, 



 
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre. 

 
 Art.I. Lit.a) a alin.(2) al art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean 
Olt nr.114/27.09.2012 privind distribuirea din depozite a produselor 
alimentare în cadrul Planului anual European de furnizare Ajutoare 
alimentare în beneficiul persoanelor cele mai Defavorizate – PEAD 
2012, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

,,a) făină albă de grâu tip 650 – 14 pachete a 1 kg” 
 
    Art.II. Prezenta hotărâre se comunică doamnei Pătrulescu Alina şi 
domnului Mitrache Marin inspectori principali în cadrul Direcţiei 
Administraţie Publică Locală, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt 
în derularea PEAD 2012 în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură, membrilor Grupului de lucru PEAD 2012, 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.  
 
 

PREŞEDINTE  
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