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CONSILIUL LOCAL DOMNE ŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor pachete cu alimente persoanelor defavorizate de pe raza 
comunei Domneşti, judeţul Ilfov 

 
Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedinţa ordinară 

 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a Primarului comunei Domneşti; 
• Raportul comun al compartimentului Asistenta sociala si al compartimentului financiar-

contabil; 
• Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Domnești; 
• Prevederile art. 11 lit. b), art. 15 alin. (2) si (3), precum si art. 94 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 

292/2011 – Asistenta sociala; 
• Prevederile art. 4 alin. (1) si (2)   din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea 

marginalizarii sociale; 
• Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

În temeiul art. 45 alin. (1) și (6) și art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - (1) Pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani (pensionari pentru limita de vârstă și 
pensionari pentru pierderea temporară a capacității de muncă gradul  I și II) și pensii de până la 800 
lei, persoanele cu vârsta de peste 60 de ani care nu realizează venituri, precum și persoanele cu 
handicap, cu domiciliul stabil în comuna Domnești, județul Ilfov vor primi lunar câte un pachet cu 
alimente care va conține: 1 litru ulei, 1 kg de zahăr, 1 kg de orez sau 2 kg de făină și un pui. 

(2) Persoanele menționate în Art. 1 alin. (1) vor primi cu ocazia sărbătorilor religioase Paște și 
Crăciun câte un cozonac.  

Art. 2. Se va distribui un singur pachet de persoană sau familie, indiferent dacă într-o familie 
ambii soți sunt pensionari cu pensii de până la 800 lei / lunar. 

Art. 3. – (1) Pachetele se vor distribui în locații care vor fi anunțate prealabil și se vor elibera 
în baza unui dosar care va conține actul de identitate, talonul de pensie sau adeverința de venit 
eliberată de Direcția Finanțelor Publice (care să ateste faptul că persoana nu realizează venit) sau dupa 
caz, certificatul de încadrare într-un grad de handicap. 

(2) Dosarele se vor reactualiza din trei în trei luni sau în cazul în care vor interveni modificări 
la venitul lunar al persoanei sau familiei, persoanele menționate mai sus sunt obligate să anunțe orice 
modificare cu privire la venitul lunar al acestora. 

Art. 4. Începând cu data prezentei încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local nr. 
19/31.07.2012. 

Art. 5. Primarul comunei Domnești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

Ini ţiator 
Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
                                

            Avizat pentru legalitate 
                                                                                                                            Secretar,    

                                                                                                                          Zanfir Maria 
 
 
 


