
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
PRE$EDINTE

DISPOZITIE
privind constituirea la nivelul Consiliului Judefean lalomifa a Grupului de lucru

pentru implementarea Planului anual european de distribufie de ajutoareo
aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 60012009

Preqedintele Consiliului Judelean Ialomila,
In conformitate cu :
- prevederile HotdrArii Guvemului nr. 60AD009 privind stabilirea beneficiarilor de

ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenlie comunitare destinate categoriilor de
persoane cele mai defavorizate din Romdnia qi atribuliile instituliilor implicate in planul european,

- propunerile formulate prin referatul directorului Direcfiei Organizare Coordonare,
inregistrat sub nr. 3567 din23.05.2011,

In temeiul art.106 alin. (1) din Legea administratiei publice locale ru.21512001, republicat6,
cu modificbrile qi completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art.l Se desemneazd. domnul loan MARTIN, vicepreqedinte al Consiliului Judelean
Ialomila sd coordoneze activitd[ile pentru punerea in aplicare a Planului european de distribu{ie de
ajutoare - produse alimentare - pentru anul 201 1.

Art.2 Se constituie, la nivelul Consiliului Judelean Ialomila, Grupul de lucru pentru
implementarea Planului anual european de distribu{ie de ajutoare - produse alimentare, aprobat prin
Hotdrdrea Guvernului rtr. 600 I 2009, in urmdtoarea componenfd:
Coordonator - $tefan DOBRIS - consilier in cadrul Direc{iei Coordonare Organrzare,

Consiliul Judelean Ialomifa
Membri: - Simona vorcu - consilier in cadrul Direcliei coordonare organizarc,

Consiliul Judefean Ialomila
- Gheorghe DOBRE - consilier in cadrul Direcliei Coordonare Organizare,

Consiliul Judelean Ialomila
- Ion TOMA - qef formalie muncitori in cadrul Directiei Achizilii Publice,

Consiliul Judefean Ialomita
- Marius HRISTESCU - consilier in cadrul Directiei Achizitii Publice. Consiliul

- Finel STOIAN
Judetean Ialomila

- consilier in cadrul Direcfiei Buget Finanfe, Consiliul
Judetean lalomita.

Art.3 Atribuliile componenlilor Grupului de lucru, nominalizat la art.2, sunt prevdzute in
anexa nr. 1, care este parte aprezentei dispozilii.

Art.4 in cadrul Grupului de lucru se constituie Comisia de receplie a ajutoarelor-produse
alimentare-formatd din :

-Ion TOMA
-Marius HRISTESCU
-Gheorghe DOBRE.



Art.5 Atribuliile Comisiei de receplie sunt prevdzute in anexa ffi. 2, care este parte
component d a pr ezentei dispozilii.

Art.6 Atribuliile persoanelor din Grupul de lucru, prevdzute in anexele nr. 1 qi 2 dinprezenta
dispozilie, vor fi incluse in hqa postului acestora.

Lrt,7 Comunicareaprezentei, in vederea punerii in executare, cdtre persoanele nominalizate
qi compartimentul resurse umane se va face prin grija domniqoarei Simona VOICU, membrd a
Grupului de lucru.

Avizat tru legalitate,
Secretallul J i Ialomi{a
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Anexa nr.1

Atribufiile Grupului de lucru PEAD la nivelul jude{ului Ialomi{a

1. $tefan DOBRI$ - Coordonatorul Grupului de lucru:
- coordoneazd activitatea membrilor grupului in vederea rcalizdrli tuturor activitdfilor necesare
implementdrii Planului european de distribuire de ajutoare comunitare cdtre persoanele cele mai
defavorizate din Romdnia pentru anul 201 l;
- solicita domnului Ioan MARTIN, vicepreqedinte al Consiliului Judelean lalomila, sprijinul in
legdtura cu probleme care presupun dispozilii financiare din partea instituliei;
- informeazd pe domnul vicepregedinte Ioan MARTIN in legdtur[ cu realizarea etapelor de
implementare a Programului PEAD 20ll;
- solicita primdriilor din judeJul Ialomila lista cu familiile qi persoanele singure care au stabilit,
prin dispozilie scrisd a primarului, dreptul la un venit minim garanLat acordat inbaza Legii nr.
41612001 privind venitul minim garantat, cu modificlrile qi completdrile, potrivit prevederilor
art. 3 din Hotdr6rea Guvernului nr.60012009;
- soliciti Agenfiei Judefene de Ocupare a Forlei de Muncd lista cu gomerii care beneficiazd de
indemnizalie de gomaj acordati potrivit prevederilor Legii nr. 7612002 privind sistemul
asigurdrilor pentru qomaj qi stimularea ocupdrii for,tei de muncd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;
- soliciti Casei Judefene de Pensii lista cu pensionarii sistemului public de pensii ale cdror
drepturi, obfinute din pensie sau, dup[ caz, din pensii cumulate, se afl6 sub 400 lei/lund;
- soliciti Direcliei Generale de Asistenla Sociald qi Protec{ia Copilului Ialomifa lista cu
persoanele cu handicap grav gi accentuat, adulli gi copii, neinstitulionalizate;
- line legdtura cu Agenlia de Pl6!i qi Intervenlie pentru Agriculturd Ialomila gi Inspectoratul
Judefean de Polilie Ialomila, in vederea deruldrii in bune condilii a Planului anual european la
nivel judelean;
- participd la intdlnirile Grupului de lucru judelean qi conduce activitatea acestuia in absenfa
domnului vicepreqedinte Ioan MARTIN;
- propune achizilia publicb a serviciilor de depozitare, manipulare, gestionare qi transport a
produselor din Programul PEAD 2011;
- urmdreqte incheierea gi derularea contractului de servicii pentru depozitarca, manipularea,
gestionarea qi transportul produselor din Programul PEAD 20ll1"
- in lipsa domnului vicepreqedinte al Consiliului Judejean lalomila, Ioan MARTN, semneazd
documentele care privesc executarea opera{iunilor din cadrul programului PEAD 2011;
- semneaz[ Acordul de cooperare privind punerea in aplicare a programului PEAD 2011 incheiat
intre Consiliul Judelean Ialomifa gi APIA Bucureqti ;
- verificd modul cum se face receplia produselor PEAD 2011 gi ?ncadrarea in graficele de livrdri
de la beneficiari gi c[tre primdrii;
- decide in cadrul Grupului de lucru al Consiliului Judefean Ialomila, cu aprobarea domnului
vicepreqedinte Ioan MARTIN, in cazul in care existd modificdri cu privire la numdrul de
persoane defavorizate fa[d de lista finali transmisd la APIA, asupra cantitdfllor ce vor fi
distribuite beneficiarilor in cadrul judelului, pornind de la cantitatea totald alocatd de APIA.
2. Simona VOICa - membru Grup de lucru:
- redacteazd scrisorile de corespondenld dintre Consiliul Judelean Ialomifa gi instituliile implicate
in derularea programului PEAD 201 1 de la nivel judelean qi na{ional;



- redacteazd qi transmite raportdrile periodice cdtre Agenlia de Pl5!i qi Intervenlie pentru
Agricultur[;
- prezintd domnului vicepreqedinte, Ioan MARTIN, gi coordonatorului Grupului de lucru situaJia
la zi a derulSrii Programului PEAD 2011;
- participd la intAlnirile Grupului de lucru la nivel judelean;

- sesizeazd disfunclionalit6lile apdrute in derularea programului in relafia cu prestatorul de
servicii de depozitare, manipulare qi transport, precum gi cele privind colaborarea cu APIA gi
celelalte instituli i implicate;
- centralizeazd listele cu beneficiari gi comunicd sub semndtura domnului vicepregedinte, Ioan
MARTIN, sau a coordonatorului Grupului de lucru, numdrul total de beneficiari din judej cdtre
APIA;
- trimite la APIA un raport anual asupra punerii in aplicare a Programului PEAD 2011, p6nd la
termenul prevdzut in Acordul de cooperare incheiat intre Consiliul Judelean Ialomila qi APIA;
- transmite operativ cdtre APIA lista primlriilor gi cantitltile repartizate pentru distribufie;
- primeqte de la APIA graficul de livrdri al produselor din Programul PEAD 2011, intocmeqte qi
transmite graficul de livrdri c[tre primdriile din jude!; transmite graficele de livrdri anterior
menfionate comisiei de recep{ie;
- asigurd arhivarea qi pdstrarea documentelor produse in cadrul Progtamului PEAD 2011.

3. Fdnel STOIAN - membru Grup de lucru:
- primegte de la comisia de recepfie documentele primare de recepfie a produselor alimentare de
la furnizori (proces verbal de predare - primire, nota de intrare recep{ie, declaralie de
conformitate, certificat de calitate al produsului, imputernicire de la furnizor pentru
reprezentantul sdu pe timpul transportului, etc.) gi intocmeqte documentele contabile
corespunz[toare activitdlii de luare in gestiune a cantitdlilor de produse respective;
- transmite Direcliei Buget Finanle gi domniqoarei Simona VOICU aceste documente, in vederea
realizdrii situafiei lazi a deruldrii programului PEAD 2011;
- intocmeqte qi pdstreazd, cel pulin 3 ani de la sfdrgitul anului intocmirii, documentele de
eviden!6 a operafiunilor de depozitare, gestionare gi transport a produselor alimentare din
programul PEAD 2011;
- intocmeqte documentele necesare efectudrii de pl[!i privind cheltuielile de depozitare,
manipulare gi transport, conform contractului de prestdri servicii incheiat intre Consiliul Judelean
Ialomila gi agentul economic in cauzd;
- transmite lunar la APIA pentru luna incheiatd", pdnd la data de 25 a lunii urmdtoare, decontul
privind cheltuielile de depozitare, gestionare, manipulare qi transport al produselor alimentare de
la depozitul judefean la primdrii;
- intocmegte avizele de insofire gi graficele de livrare a mdrfii pentru distribuirea produselor

alimentare de la depozitul judelean c6tre primirii din jude! gi line evidenlele contabile legate de

aceste operaliuni;
- intocmeqte gi transmite la APIA Bucuregti cererea de rambursare a cheltuielilor efectuate de

citre Consiliul Judelean Ialomila pentru serviciile de depozitare, manipulare qi transport,inbaza
documentelor de evidenld primard qi a documentelor contabile.



Anexa nr.2

Atribu{iile Comisiei de recepfie din cadrul Grupului de lucru PEAD

la nivelul Consiliului Jude{ean lalomifa

Comisia de receplie formatd din :

- Murius HRISTESCU;
- Gheorghe DOBRE;
- Ion TOMA

indeplinegte in cadrul Grupului de lucru urmdtoarele atribu{ii:

- receplioneazd produsele alimentare in baza graficelor de livrdri transmise de coordonatorul
Grupului de lucru;
- asigurd receplia cantitativd qi calitativi a produselor din Programul PEAD 201 1, prin
verificarea certificatelor de calitate qi a concordanfei dintre documentele de livrare qi cantitdlile
fizice livrate;
- asigurb intocmirea qi semnarea documentelor de receplie a produselor din Programul PEAD
20lt
- inainteazd documentele de receplie a produselor alimentare domnului Fdnel STOIAN, in
vederea intocmirii documentelor gi evidenfelor financiar - contabile;
- distribuie din depozitul judeJean produsele alimentare direct c[tre primdriile din jude!, conform
graficului de livrdri, transmis de coordonatorul Grupului de lucru qi a avizelor de inso{ire a
mdrfii, intocmite de domnul Fdnel STOIAN;
- asigurd ordinea qi buna desfrgurare a activit[1ilor la locul de depozitare a ajutoarelor
alimentare;
- semnaleazd eventualele disfunclionalitali sau nereguli in manipularea, depozitarea, pistrarea qi

transportul produselor alimentare din cadrul PEAD 201 1 de la nivelul judefului Ialomila.


