
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

H O T Ă R Â R E 
cu privire la: modificarea art.1, alin.(2), lit. f) şi lit.g)  din 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.127/29.08.2013 privind 
distribuirea din depozite a produselor alimentare în cadrul 

Planului anual European de furnizare Ajutoare alimentare în 
beneficiul persoanelor cele mai Defavorizate – PEAD 2013 

 
 

Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr.9119/11.09.2013 referitoare la Proiectul 

de Hotărâre nr.9120/11.09.2013;    
- Raportul Direcţiei Administraţie Publică Locală nr.9121/11.09. 

2013;                                             
- Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 

sportive şi agrement nr.9406/17.09.2013; 
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii     
nr.9407/17.09.2013; 

- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului nr.9460/18.09.2013; 

- Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 
publice şi comerţ nr.9410/17.09.2013; 
    - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.169/   
28.06.2013 referitoare la numirea reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Olt, responsabili în derularea PEAD 2013 - Planul anual 



European de furnizare Ajutoare alimentare în beneficiul persoanelor 
cele mai Defavorizate pentru anul 2013;  

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.170/ 
28.06.2013 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 
2013;  

- Ordinul Prefectului Judeţului Olt nr.137/26.07.2013 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 Hotărârea Guvernului nr.950/26.09.2012; 
    - Prevederile pct.2.5. şi 2.6. din Capitolul 2 al Acordului de 
cooperare privind derularea PEAD 2013 cu nr.25102/31.07.2013, 
încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură – Bucureşti; 
     - Actul adiţional nr.1/2013 la Acordul de cooperare privind 
derularea PEAD 2013 cu nr.25102/31.07.2013, încheiat între Consiliul 
Judeţean Olt şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – 
Bucureşti; 
      - Procesul verbal nr.8450/22.08.2013 al Grupului de lucru pentru 
implementarea planului anual european de distribuţie a ajutoarelor la 
nivelul judeţului Olt, constituit prin Ordinul Prefectului Judeţului Olt 
nr.137/26.07.2013; 

- Procesul Verbal nr.8717/30.08.2013 al Grupului de lucru pentru 
implementarea planului anual european de distribuţie a ajutoarelor la 
nivelul judeţului Olt, constituit prin Ordinul Prefectului Judeţului Olt 
nr.137/26.07.2013; 

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.  La art.1, alin.(2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.127/29.08.2013 privind distribuirea din depozite a produselor 
alimentare în cadrul Planului anual European de furnizare Ajutoare 
alimentare în beneficiul persoanelor cele mai Defavorizate – PEAD 
2013, lit. f) şi lit.g) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

,, f)  zacuscă – 2 cutii a 420 ml 
  g) conservă din carne de porc – 3 cutii a 300 gr’’ 
 

       Art.II. Prezenta hotărâre se comunică doamnei Pătrulescu Alina 
şi domnului Mitrache Marin inspectori principali în cadrul Serviciului 
Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al 
Judeţului, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt în derularea PEAD 
2013 în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
membrilor Grupului de lucru pentru implementarea planului anual 
european de distribuţie a ajutoarelor la nivelul judeţului Olt, Direcţiei 
Economice, Buget-Finanţe, Serviciului Administraţie Publică, Relaţii 
cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului 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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