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HOTĂRÂREA GUVERNULUI  nr. 927 din 21 septembrie 2011 

privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari 

 "Coşul de solidaritate" 

 

 

 

    ART. 1 

    (1) Se aprobă organizarea Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari 

"Coşul de solidaritate", denumit în continuare program. 

    (2) Beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii ale căror pensii sunt 

mai mici sau egale cu câştigul salarial mediu net pe economie. 

    (3) Pentru implementarea programului, consiliile judeţene, consiliile locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile locale pot înfiinţa societăţi comerciale ori 

pot extinde obiectul de activitate al celor existente, în vederea desfăşurării unor activităţi 

de comerţ cu produse alimentare de bază. 

    ART. 2 

    (1) Produsele alimentare de bază care fac obiectul programului sunt: făină, zahăr, ulei, 

mălai, orez, precum şi alte produse alimentare cu termen lung de valabilitate, stabilite 

prin hotărâre a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliilor locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti. 

    (2) Vânzarea către pensionari a produselor prevăzute la alin. (1) se va organiza, de 

regulă, săptămânal, conform unui grafic stabilit de autoritatea publică locală. 

    ART. 3 

    (1) Societăţile comerciale înfiinţate de consiliile judeţene ori cele al căror obiect de 

activitate a fost extins, prevăzute la art. 1 alin. (3), achiziţionează, prin licitaţie publică, 

alimentele de bază destinate vânzării către societăţile comerciale înfiinţate de consiliile 

locale sau al căror obiect de activitate a fost extins, din respectivul judeţ, ori, după caz, 

direct către pensionari. 

    (2) În cazul municipiului Bucureşti, societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale 

ale sectoarelor municipiului Bucureşti ori al căror obiect de activitate a fost extins, 

prevăzute la art. 1 alin. (3), achiziţionează, prin licitaţie publică, alimentele de bază pe 

care le vând direct către pensionari. 

    (3) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul 

administraţiei şi internelor şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale vor aproba, prin 

ordin comun, specificaţiile tehnice ale produselor alimentare de bază ce urmează a fi 

achiziţionate. 

    ART. 4 

    Societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau societăţile comerciale ale 

consiliilor locale al căror obiect de activitate a fost extins potrivit prevederilor art. 1 alin. 

(3) achiziţionează de la societăţile comerciale înfiinţate de consiliile judeţene ori 

societăţile comerciale ale consiliilor judeţene al căror obiect de activitate a fost extins 

potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) produsele alimentare de bază pe care le vând direct 

către pensionari. 
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    ART. 5 

    (1) Produsele alimentare de bază achiziţionate de societăţile comerciale înfiinţate de 

consiliile judeţene sau al căror obiect de activitate a fost extins potrivit prevederilor art. 1 

alin. (3) vor fi vândute numai societăţilor comerciale înfiinţate de consiliile locale ori 

societăţilor comerciale ale consiliilor locale al căror obiect de activitate a fost extins 

potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), în vederea vânzării acestora către pensionari sau, 

după caz, direct pensionarilor. 

    (2) Societăţile comerciale prevăzute la art. 1 alin. (3) vor practica pentru produsele 

alimentare de bază un adaos comercial care să asigure acoperirea tuturor cheltuielilor 

ocazionate de realizarea acestei activităţi. 

    (3) În cazul în care într-o unitate administrativ-teritorială din judeţ nu funcţionează o 

societate comercială înfiinţată de către consiliul local, societatea comercială a consiliului 

judeţean poate hotărî deschiderea unui punct de vânzare direct către pensionari în 

respectiva unitate administrativ-teritorială. În cazul în care spaţiul respectiv va fi pus la 

dispoziţie de către unitatea administrativ-teritorială, aceasta se va face contra cost, la 

preţul pieţei. 

    ART. 6 

    Cantităţile maxime de produse alimentare de bază care pot fi achiziţionate lunar de 

către fiecare pensionar se stabilesc prin ordin comun al ministrului administraţiei şi 

internelor şi al ministrului sănătăţii, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

    ART. 7 

    Regulamentul de organizare a vânzării produselor alimentare de bază către pensionari 

şi alte măsuri necesare implementării programului, modul de identificare a persoanelor 

beneficiare potrivit graficului prevăzut la art. 2 alin. (2), precum şi modul de aplicare a 

prezentului articol se stabilesc prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului 

local al sectorului municipiului Bucureşti. 

    ART. 8 

    (1) În vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Finanţelor Publice 

va sprijini autorităţile administraţiei publice locale care şi-au constituit societăţi 

comerciale în vederea implementării programului. 

    (2) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va pune la 

dispoziţie, în limita spaţiilor disponibile, contra cost, spaţii pentru depozitarea alimentelor 

de bază. Tariful de depozitare va fi stabilit prin ordin al ministrului administraţiei şi 

internelor, conform prevederilor legale. 

    (3) Pentru implementarea programului, autorităţile administraţiei publice locale pot 

colabora cu organizaţiile neguvernamentale reprezentative care au ca obiect de activitate 

sprijinirea pensionarilor. 
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