
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA    

               
              HOTĂRÂREA NR.15 

privind aprobarea distribuirii stocului de produse alimentare rămas 
nerepartizat categoriilor de beneficiari ai Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.786/2013, către Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Craiova 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

31.01.2018; 
   Având în vedere raportul nr.11101/2018 întocmit de Direcţia Economico- 

Financiară prin care se propune aprobarea distribuirii stocului de produse alimentare 
rămas nerepartizat categoriilor de beneficiari ai Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.786/2013, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.292/2011 privind asistența socială, cu 
modificările și completările ulterioare, Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile 
sociale, cu modificările și completările;  

În temeiul art. 36 alin.2, lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a, pct.2, art.45, alin.1, art.61, 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art.1. Se aprobă distribuirea stocului de produse alimentare de 5.024 kg (1.256 litri de 

ulei, 1.256 Kg de zahăr, 1.256 Kg de făină, 628 Kg orez și 628 Kg mălai), rămas 
nerepartizat categoriilor de beneficiari ai Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.786/2013, către Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Craiova. 

 Art.2. Se aprobă scăderea din gestiunea Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova a cantității de produse alimentare propuse spre 
redistribuire, în valoare totală de 12.949,36 lei, astfel:  
a) 1256 litri de ulei x 3,90 lei/litru = 4898,40 lei; 
b) 1256 kg de zahăr x 3,03 lei/kg = 3805,68 lei; 
c) 1256 kg de făină x 1,35 lei/kg = 1695,60 lei; 
d) 628 kg orez x 2,53 lei/kg = 1588,84 lei; 
e) 628 kg mălai x 1,53 lei/kg = 960,84 lei. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcția Publică 
Comunitară de Asistență Socială a Municipiului Craiova și Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
 PT.SECRETAR, 
   Traian Alexandru Corneliu BEŢIU     Ovidiu MISCHIANU 

 



 
 

  
  

  
             

 


