MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului sectorului 1 al municipiului Bucureşti în grupul de lucru
al Programului Anual European de Distribuţie de Ajutoare (PEAD)

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti,
precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Poliția Locală Sector 1;
Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de
sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;
Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României 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;
Ţinând cont de adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 1 nr.21131/06.08.2013 din care rezultă că instituţia nu mai are capacitatea de a asigura
gestionarea PEAD 2012;
În temeiul art. 45 alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se mandatează directorul general al Poliţiei Locale a Sectorului 1 de a desemna
din cadrul instituţiei pe care o conduce reprezentantul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în
grupul de lucru PEAD (Programul Anual European de Distribuţie Ajutoare) 2013, în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 600/2009.
Art.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va transmite
Poliţiei Locale a Sectorului 1 lista cu beneficiarii (familii şi persoane singure care au dreptul la
venit minim garantat, conform Legii nr. 416/2001 şi persoane cu handicap grav şi accentuat,
adulţi şi copii, neinstituţionalizate) ori de câte ori i se solicită acest lucru, cât şi din oficiu.

Art.3. Poliţia Locală a Sectorului 1 va gestiona întreg fluxul legat de recepţia,
transportul, depozitarea şi distribuţia produselor acordate prin intermediul Planului Anual
European de Distribuţie de Ajutoare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
României nr. 600/2009.
Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Brad
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