
     Nr.61/ 31.01.2020                                                                              

P R O I E C T     de   D I S P O Z I Ţ I E 
privind stabilirea  listei  de suplimentare  pentru  distribuirea produselor de igienă din cadrul 

programului POAD 2019/2021 către persoanele aflate   în situații  deosebite de vulnerabilitate  

din comuna  Bărcăneşti, judeţul Prahova 

 
Având în vedere prevederile  art.2 lit. b), art.3 alin.(1) lit. c) şi alin.(2), precum şi art.4 alin.(3) lit. b), 

alin.(5) lit. c) şi alin.(7) din H.G.R. nr.784/2018 pentru stabilirea  unor măsuri necesare în vederea implementării 

Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD; 

Văzând: 

- procesul verbal de recepţie cantitativă si calitativă înregistrat la Primăria comunei Bărcăneşti,judeţul Prahova 

cu nr.25.782/19.12.2019, privind Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2019/2021;  

-referatul  nr.7365/27.01.2020 al S.P.A.S. privind privind stabilirea  listei  de suplimentare  pentru  

distribuirea produselor de igienă din cadrul programului POAD 2019/2021 către persoanele dependente 

din comuna  Bărcăneşti, judeţul Prahova; 
In  temeiul  art. 155, alin.(1), lit.d ) coroborat  cu alin.(5), lit. a ) si  art. 196, alin.(1), lit. b)  din O.U.G 

.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

 

 

             Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, emite prezenta dispoziţie . 

                                                                                              
Art.1. – Stocurile de produse de igienă,  în cadrul  POAD, existente după epuizarea  distribuirii pentru 

categoriile  de destinatari finali prevazuţi în listele iniţiale , vor fi distribuite pe listele de suplimentare către 

următoarele categorii de persoane dependente, în următoarea ordine : 

a)persoanelor cu handicap grav, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în serviciile sociale în 

regim rezidenţial, publice sau private ; 

b) persoanelor cu handicap  accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în serviciile 

sociale în regim rezidenţial, publice sau private. 

Art.2.-Persoanele care se încadrează în mai multe categorii de persoane cel mai  defavorizate care 

beneficiază de produse de igienă acordate în cadrul POAD şi care au calitatea de destinatar final beneficiază de 

produsele de igienă  aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării asistenţei materiale de 

bază.  

Art.3.- Pentru persoanele cu handicap grav   sau  accentuat  , certificatul de încadrare în grad de 

handicap  eliberat de comisia pentru protecţia copilului sau ,după caz, certificatul de încadrare în grad de 

handicap  eliberat de comisia superioară  de evaluare a persoanelor adulte cu handicap , sunt documentele 

justificative  care dovedesc încadrarea  în una din categoriile de persoane dependente . 

Art.4.- Distribuirea produselor de igienă acordate în cadrul programului POAD 2019/2021 persoanelor 

dependente se va face până la data de 14.02.2020. 

Art.5.- (1)Se desemnează d-na Dumitru Carmen- Mihaela, inspector în cadrul S.P.A.S. Bărcăneşti şi  

d-na Secuiu Maria, referent în cadrul S.P.A.S. Bărcăneşti ,   ca  persoane responsabile cu : 

- întocmirea listelor de suplimentare prin identificarea persoanelor eligibile ; 

- Sinteza datelor privind derularea POAD la nivelul comunei; 

- arhivează  documentele legate de derulare POAD(procese –verbale de recepţie, lista de distribuire iniţială şi  

lista de suplimentare, împreună cu documentele justificative, documentele de evidenţă a gestiunii ); 

- asigură, la nivelul comunei, acţiunile de informare şi comunicare prevăzute la art.19 din Regulamentul (UE) 

nr.223/2014. 

 (2) Dl.Popescu Radu, coordonator Poliţie Locală Bărcăneşti,va asigura   distribuirea  produselor de igienă   pe 

listele de suplimentare , având în vedere  respectarea eligibilităţii  la data distribuirii , a cantităţii alocate. 
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Art.6.- Prezenta dispoziţie poate fi atacată la Tribunalul Prahova, în termen de 30 zile de la comunicare, 

potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrative, cu modificările si completările 

ulterioare. 

Art.7.- Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de responsabilii POAD şi vor fi 

transmise persoanelor si autoritaţilor interesate de secretarul general al unitaţii administrativ- teritoriale. 

 

 

 

 

 

                                                                      P R I M A R,  

                                                                     Valeriu Lupu 

                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                          Avizat legalitate: 

                                                                                                      Secretar general al comunei,  
                                                                                                                             Nicoleta Savu                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


