
Cu noaptea in cap, la coada pentru alimentele gratis de la UE
in prima zi in care s-au distribuit alimentele gratuite oferite ca ajutor din partea UE, sute de pensionari si
sibieni din alte categorii cu venituri mici s-au adunat, inca de la primele ore ale diminetii, in fata sediului
de pe strada Energeticienilor, unde a fost amenajat un spatiu special pentru aceasta actiune.
  
  imbracati gros si inarmati cu rabdare, oamenii s-au grabit sa fie primii care intra in posesia celor cateva
kilograme de faina, zahar, malai si orez, desi aceste ajutoare se distribuie, zilnic, de-a lungul a mai multor
saptamani.
  
  "Eu am bonul de ordine cu numarul 170 si am fost aici de la 8 dimineata. Dupa mine s-au mai dat
bonuri pentru o mana de oameni, dar ceilalti, sute de oameni au plecat acasa", povesteste unul dintre
pensionarii bucurosi ca este intre norocosii care isi primeste ajutorul inca din prima zi. Cantitatile de
alimente care se distribuie intr-o zi ajung la aproximativ 200 de persoane.
  
  Daca iarna trecuta distribuirea s-a facut in ordine alfabetica, acum oamenii vor primi dimineata un bon
de ordine, in baza caruia vor intra in hala in care se impart alimentele.
  
  "Primaria Sibiu, prin intermediul Serviciului de Asistenta Sociala, a inceput din data de 14 noiembrie,
distribuirea ajutoarelor alimentare din partea Uniunii Europene. Alimentele vor fi distribuite fara o
programare prealabila, din spatiul de pe strada Electricienilor, vizavi de Liceul Energetic. Fiecare
beneficiar care face parte din una dintre cele patru categorii va primi un bon de ordine, in functie de
cantitatile de alimente aduse din depozitul central in aceasta locatie, in ziua respectiva", se arata intr-un
comunicat al Primariei. 
  
  Aproape 10.000 de beneficiari
  
  Aproape 10.000 de sibieni vor primi cate 16 kilograme de faina, 11 kilograme de malai, 2 kilograme de
paste fainoase, 1,2 kilograme de biscuiti, 9 kilograme de orez, 2 kilograme de lapte praf.
  
  Pensionarii sistemului public de pensii cu venituri de sub 400 de lei pe luna, somerii care beneficiaza de
indemnizatie de somaj, persoanele cu handicap grav si accentuat neinstitutionalizate si familiile si
persoanele singure care sunt beneficiare de venit minim garantat sunt categoriile care primesc aceste
ajutoare. 
  
  Primaria a intocmit listele cu beneficiarii in baza datelor de la nivelul lunii iunie 2011, iar cei care nu
se regasesc in listele comunicate Primariei Municipiului Sibiu de catre Consiliul Judetean Sibiu, si care au
intrat in una din aceste categorii dupa data de 01.07.2011, vor fi luati in evidenta pe liste suplimentare,
in functie de disponibilitatile de alimente existente dupa incheierea actiunii.
  
  Distribuirea se va face in baza buletinului sau a cartii de identitate a beneficiarului, in original, iar in
cazul persoanelor nedeplasabile sau al minorilor, cel care ridica produsele alimentare va prezenta in
original cartea de identitate sau certificatul de nastere al minorului si buletinul sau cartea de identitate
personala.
  
  Distribuirea se face de luni pana vineri, intre orele 9.00 si 14.00.
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