
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 

Serviciul Administrativ  

                                                ,,În slujba oamenilor” 

                        COMUNICAT privind Programul de ajutorare a persoanelor defavorizate  

 Începând din 15.09.2021, se distribuie pachetele cu alimente  în cadrul POAD 2020-2021, program 
derulat in baza OUG nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare in vederea implementarii Programului 
Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. 

 Primaria Municipiului Timisoara prin Directia de Asistentă Socială distribuie 
produse alimentare, către beneficiari finali în perioada 15.09.2021-29.10.2021,în limita 
stocului disponibil. 

Distribuirea produselor alimentare se va face din locatia situată pe str. Lorena nr.35, in zilele de : luni până 
vineri in intervalul orar: 08.00-16.00. 

Pot beneficia de aceste produse alimentare in conformitate cu OUG Nr.84 din 21 mai 2020,art.3,lit asi b, următoarele 
categorii: 

1.a) membrii familiilor  si persoanele singure  cărora le este stabilit, prin dispozitie scrisă a primarului, dreptul la un 
venit minim garantat acordat in baza Legii nr.416/2021 privind venitul minim garantat, cu modificările si 
completările ulterioare; 

2.b) membrii familiilor  beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei acordată in baza Legii NR.277/2010 
privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Toti beneficiarii care  ridică pachetele de produse alimentare trebuie să prezinte actul de identitate in original. 

Constituirea pachetului de produse alimentare va contine următoarele: 

Produs/ambalare Ambalare Numar 
ambalaje

Greutate 

 (kg s-au litrii)

Faină albă de grâu pungă 1kg. 5 5,00

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 
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Persoanele care fac parte din mai multe categorii beneficiază de produse o singură  dată  în cadrul programului anual 
și pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparțin la data distribuirii ajutoarelor. 

În vederea limitării răspândirii virusului SARS-Cov-2 este necesaraă respectarea măsurilor de prevenție prevăzute de 
actele normative în vigoare.  

   DIRECTOR GENERAL 

   DR.JR.RODICA SURDUCAN

Mălai   pungă 1kg. 4 4,00

Paste pungă de 400 g. 2 0,80

Ulei sticlă din plastic de 1 l 4 4 ,00

Zahăr pungă de 1 kg 2 2,00

Orez pungă de 1 kg 4 4,00

Conservă carne de vită cutie metalică de 300 g. 5 1,50

Conservă carne de porc cutie metalică de 300 g. 3 0,90

Conservă pateu de ficat de porc cutie metalică de 200 g. 5 1,00

Compot de borcan sticlă sau cutie metalică  720 ml 2 1,44

Gem de fructe 360 g. 1 0,36

Gem de fructe dietetic 360 g. 1 0,36

Total unitati de ambalaj 38 25,36

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 


