Data: 25.11.2010

Date prezentate în conferin a de pres a pre edintelui CJ Gala i
Eugen Chebac din 25 noiembrie 2010
1. Situa ia distribu iei ajutoarelor acordate prin HG 600/2008 – ajutor
al UE derulat pe o perioad de 4 ani
La nivelul jude ului Gala i sunt 83.559 de beneficiari ai acestui ajutor.
Cantit ile pentru fiecare beneficiar sunt de 14 kg f in alb , 7 kg m lai, 3,2 kg
paste f inoase, 1,2 kg biscui i, 1 kg lapte praf -i 1 kg zah r.
Distribu ia se realizeaz prin 4 depozite – dou în municipiul Gala i, unul în
Tecuci -i unul în TG. Bujor.
La ora actual distribu ia este realizat în urm toarele propor ii:
- F in alb – 98%
- M lai – 95%
- Paste f inoase – 95%
- Biscui i – 98%
- Lapte praf – 25% - pân la sfâr-itul anului mai sunt de primit 46 de tone, în
func ie de livr rile fabricilor -i din depozitele APIA
Mai r mân de primit pân la jum tatea lunii decembrie, de la APIA, 20 tone de
f in alb , 40 tone m lai, 3 tone paste f inoase, 1,5 tone biscui i, 22 tone zah r.
„Dup cum s-a observat, la nivelul jude ului Gala i nu au fost sincope în
distribu ia acestor ajutoare datorit faptului c prin dispozi ia pre-edintelui 839/
09.07.2010 am stabilit sarcini -i responsabilit i precise c tre directorul Direc iei
de Patrimoniu care coordoneaz acest proiect -i pentru cele 4 depozite –
magazioneri, personal de distribu ie -i de urm rire -i centralizare a procesului. În
luna decembrie, printr-o hot r re de consiliu, voi face o regularizare între
stocurile r mase nedistribuite -i stocul de rezerv , pentru c între timp apar
persoane decedate sau care nu au fost cuprinse în centralizator. Am prev zut un
stoc de rezerv pentru fiecare produs în parte, respectiv 13 tone f in , 0,5 tone
m lai, iar la celelalte produse, propor ional pentru eventualele omisiuni din list ”,
a precizat pre-edintele CJ Gala i, Eugen Chebac.
Consiliul Jude ului Gala i
Str. Eroilor nr. 7, Gala i, 800119, comunicare@cjgalati.ro, www.cjgalati.ro

MAGD/2010

