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Comunicat privind Programul de ajutorare a persoanelor ...
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=12935

Începând din 29.01.2020,
se distribuie pachetele cu produse de igiena în cadrul POAD 2019-2021, program derulat în baza HG nr.
784/2018 pentru stabilirea unor masuri necesare în vederea implementarii Programului Opera&#539;ional
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.
Primaria Municipiului Timisoara prin Directia de Asistenta Sociala distribuie produsele de igiena personala
provenite din stocurile de interventie comunitara, catre beneficiarii finali în perioada 29 ianuarie- 8 februarie
2020.
Distribuirea produselor de igiena personala se va face din loca&#539;ia situata pe str.Lorena nr.35
. To&#539;i beneficiarii care ridica produse alimentare trebuie sa prezinte actul de identitate în original.

Pot beneficia de aceste produselor de igiena personala în prima etapa urmatoarele categorii:
a) Familiile &#537;i persoanele singure carora le este stabilit, prin dispozi&#539;ie scrisa a primarului,
dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificarile &#537;i completarile ulterioare;
b) Familiile beneficiare de aloca&#539;ie pentru sus&#539;inerea familiei acordata în baza Legii nr.277/2010
privind aloca&#539;ia pentru sus&#539;inerea familiei, republicata, cu modificarile ulterioare;
Constituirea pachetului de produse igenico-sanitare va con&#539;ine urmatoarele:

Produs

Cantitate
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Periu&#539;a de din&#539;i
5 buc.

Pasta de din&#539;i
300 ml

Sapun lichid
500 ml

&#536;ampon copii
800 ml

&#536;ampon adul&#539;i
500 ml
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Detergent de rufe
2700 gr.

Persoanele care fac parte din mai multe dintre categoriile prevazute la alin. (1) beneficiaza de ajutoare
alimentare o singura data în cadrul programului anual si pentru o singura categorie de persoane defavorizate
careia îi apartin la data distribuirii ajutoarelor.
Beneficiaza de aceste produse:
- doar titularii de VMG (membrii familiei beneficiare de VMG nu primesc produse de igiena).
- titularii &#537;i membrii familiei beneficiare de ASF care sunt nominaliza&#539;i prin Dispozi&#539;i
Primarului ca sunt beneficari de ASF în conformitate cu cu prevederile Legii nr. 277/2010 privind alocatia
pentru sustinerea familiei, republicata
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