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1. Situaţia distribuţiei ajutoarelor acordate prin HG 600/2008 – ajutor 

al UE derulat pe o perioadă de 4 ani

La nivelul judeţului Galaţi sunt 83.559 de beneficiari ai acestui ajutor. 
Cantităţile pentru fiecare beneficiar sunt de 14 kg făină albă, 7 kg mălai, 3,2 kg 
paste făinoase, 1,2 kg biscuiţi, 1 kg lapte praf şi 1 kg zahăr. 
Distribuţia se realizează prin 4 depozite – două în municipiul Galaţi, unul în 
Tecuci şi unul în TG. Bujor. 
La ora actuală distribuţia este realizată în următoarele proporţii: 

- Făină albă – 98% 
- Mălai – 95% 
- Paste făinoase – 95% 
- Biscuiţi – 98% 
- Lapte praf – 25% - până la sfârşitul anului mai sunt de primit 46 de tone, în 

funcţie de livrările fabricilor şi din depozitele APIA 
Mai rămân de primit până la jumătatea lunii decembrie, de la APIA, 20 tone de 
făină albă, 40 tone mălai, 3 tone paste făinoase, 1,5 tone biscuiţi, 22 tone zahăr. 

„După cum s-a observat, la nivelul judeţului Galaţi nu au fost sincope în 
distribuţia acestor ajutoare datorită faptului că prin dispoziţia preşedintelui 839/ 
09.07.2010 am stabilit sarcini şi responsabilităţi precise către directorul Direcţiei 
de Patrimoniu care coordonează acest proiect şi pentru cele 4 depozite – 
magazioneri, personal de distribuţie şi de urmărire şi centralizare a procesului. În 
luna decembrie, printr-o hotărăre de consiliu, voi face o regularizare între 
stocurile rămase nedistribuite şi stocul de rezervă, pentru că între timp apar 
persoane decedate sau care nu au fost cuprinse în centralizator. Am prevăzut un 
stoc de rezervă pentru fiecare produs în parte, respectiv 13 tone făină, 0,5 tone 
mălai, iar la celelalte produse, proporţional pentru eventualele omisiuni din listă”, 
a precizat preşedintele CJ Galaţi, Eugen Chebac. 


