
D I S P O Z I Ț I E 

privind  desemnarea persoanelor responsabile cu desfășurarea 

Programului operțional Ajutorarea persoanelor defavorizate POAD 

 

  

Luând în considerare: 

- Adresa nr. 7416 din 06.05.2020 a Instituției Prefectului – Județul Prahova prin care ni se 

aduce la cunoștiință adresa nr. 36545 din 05.05.2020 a Ministerului Fondurilor Europene, 

Serviciul Implementare POAD cu privire la semnarea  Contractului “Achiziția de pachete 

cu ajutoare alimentare, inclusiv transport la punctele de distribuție în cadrul POAD 2018-

2021 – LOTUL 3“ și ni se solicită adresa de livrare pentru fiecare U.A.T., număr 

beneficiari (același ca și la contractul de igienă) și persoana împuternicită să semneze 

documentele de recepție (inclusiv date de contact pentru aceasta). 

Având în vedere  prevederile O.U.G. nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri  

necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 

– POAD. 

 Vazand  referatul nr. 14.084 din  03.06.2020 al SPAS Barcanesti prin care se propune 

desemnarea persoanelor responsabile cu desfășurarea Programului operațional Ajutorarea 

persoanelor defavorizate POAD. 

In temeiul art.  155, alin. (1), lit. “d” coroborat cu alin. (5), lit. “a” si art. 196,  

alin. (1), lit. “b” din OUG nr. 97/2019 privind Codul Administrativ. 

 

 

Primarul comunei Barcanesti, judetul Prahova emite prezenta 

 DISPOZIȚIE: 

 

 

 

  Art. 1: Se desemnează dl. DINU OVIDIU, inspector cu atribuții de gestiune în 

 cadrul Serviciului Financiar Contabil al Primăriei comunei Bărcănești ca persoană  împuternicită 

să semneze procesele - verbale de recepție, precum și tabelul centralizator 

Art. 2: Se desemnează d-na SECUIU MARIA, referent în cadrul S.P.A.S. 

Bărcănești ca persoană responsabilă cu: 

-întocmirea listelor inițiale și suplimentare cu persoanele defavorizate POAD; 

-sinteza datelor privind  derularea POAD la nivelul comunei; 

-arhivarearea documentelor de derulare POAD (procese-verbale de recepție, lista de   

distribuire inițială și listele suplimentare, împreună cu documentele justificative, documente de 

evidență a gestiunii); 

-asigurarea, la nivel de comună, de acțiuni de informare și comunicare prevăzute la art. 19 din 

Regulamentul (UE) nr. 223/2014. 

 Art. 3: Se desemnează dl. POPESCU RADU, coodonator Poliție Locală Bărcănești ca 

persoană de contact la depozit și ca persoană responsabilă cu distribuirea ajutoarelor 

alimentare și a produselor  de igienă pe listele inițiale și suplimentare, având în vedere 

respectarea eligibilității la data distribuirii, a cantității alocate. 

 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A    B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R  
 



                        Art.4.În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționare, dispoziția poate fi atacată 

la Tribunalul Prahova, în termen de 30 zile de la comunicare, potrivit prevederilor Legii nr. 

544/2004 a contenciosului administrativ. 

  Art. 5: Prezenta dispoziție va fi comunicată AJPIS Prahova si solicitantului în 

termenele prevăzute de lege de către persoana desemnată pentru primirea si soluționarea 

cererilor de acordare a alocației pentru susținerea familiei.  

 

 

 

PRIMAR, 

Valeriu  LUPU 

 

 

 

 

      Contrasemnează, 

Secretar General al comunei  

        Savu Nicoleta 

 

 

 

 

Bărcănești, 03.06.2020 

 Nr. 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          APROB, 

          PRIMAR 

          Lupu Valeriu 

R E F E R A T 

 

  Luând în considerare: 

- Adresa nr. 7416 din 06.05.2020 a Instituției Prefectului – Județul Prahova prin care ni se 

aduce la cunoștiință adresa nr. 36545 din 05.05.2020 a Ministerului Fondurilor Europene, 

Serviciul Implementare POAD cu privire la semnarea  Contractului “Achiziția de pachete 

cu ajutoare alimentare, inclusiv transport la punctele de distribuție în cadrul POAD 2018-

2021 – LOTUL 3“ și ni se solicită adresa de livrare pentru fiecare U.A.T., număr 

beneficiari (același ca și la contractul de igienă) și persoana împuternicită să semneze 

documentele de recepție (inclusiv date de contact pentru aceasta). 

 Vazand  prevederile O.U.G. nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri  

necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 

– POAD propunem emiterea unei dispoziții prin care să se stabilească următoarele: 

1. Desemnarea persoanei împuternicită să semneze procesele - verbale de recepție, precum și 

tabelul centralizator; 

2. Desemnarea d-nei SECUIU MARIA, referent în cadrul S.P.A.S. Bărcănești ca persoană 

responsabilă cu: 

-întocmirea listelor inițiale și suplimentare cu persoanele defavorizate POAD; 

-sinteza datelor privind  derularea POAD la nivelul comunei; 

-arhivarearea documentelor de derulare POAD (procese-verbale de recepție, lista de 

distribuire inițială și listele suplimentare, împreună cu documentele justificative, documente de 

evidență a gestiunii); 

-asigurarea, la nivel de comună, de acțiuni de informare și comunicare prevăzute la art. 19 din 

Regulamentul (UE) nr. 223/2014. 

3. Desemnarea d-lui POPESCU RADU, ca persoană de contact la depozit și ca persoană  

responsabilă cu distribuirea ajutoarelor alimentare și a produselor  de igienă pe listele inițiale și 

suplimentare, având în vedere respectarea eligibilității la data distribuirii, a cantității alocate. 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 

Maria Secuiu…………………….  

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R I A 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Com. Bărcăneşti, sat Bărcăneşti str. Crinilor  

nr.108, jud. Prahova 

Tel/fax 0244276595; 0244700401 

E-mail:primaria_barcanesti@yahoo.com 

Nr. 14.084  din   03.06.2020 

 

 



Nr.  170 din 03.06.2020  

 

 

P R O I E C T   de  D I S P O Z I Ț I E 

privind  desemnarea persoanelor responsabile cu desfășurarea 

Programului operțional Ajutorarea persoanelor defavorizate POAD 

 

  

Luând în considerare: 

- Adresa nr. 7416 din 06.05.2020 a Instituției Prefectului – Județul Prahova prin care ni se 

aduce la cunoștiință adresa nr. 36545 din 05.05.2020 a Ministerului Fondurilor Europene, 

Serviciul Implementare POAD cu privire la semnarea  Contractului “Achiziția de pachete 

cu ajutoare alimentare, inclusiv transport la punctele de distribuție în cadrul POAD 2018-

2021 – LOTUL 3“ și ni se solicită adresa de livrare pentru fiecare U.A.T., număr 

beneficiari (același ca și la contractul de igienă) și persoana împuternicită să semneze 

documentele de recepție (inclusiv date de contact pentru aceasta). 

Având în vedere  prevederile O.U.G. nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri  

necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 

– POAD. 

 Vazand  referatul nr. 14.084 din  03.06.2020 al SPAS Barcanesti prin care se propune 

desemnarea persoanelor responsabile cu desfășurarea Programului operațional Ajutorarea 

persoanelor defavorizate POAD. 

In temeiul art.  155, alin. (1), lit. “d” coroborat cu alin. (5), lit. “a” si art. 196,  

alin. (1), lit. “b” din OUG nr. 97/2019 privind Codul Administrativ. 

 

 

Primarul comunei Barcanesti, judetul Prahova emite prezenta 

 DISPOZIȚIE: 

 

 

 

  Art. 1: Se desemnează dl. DINU OVIDIU, inspector cu atribuții de gestiune în 

 cadrul Serviciului Financiar Contabil al Primăriei comunei Bărcănești ca persoană  împuternicită 

să semneze procesele - verbale de recepție, precum și tabelul centralizator 

Art. 2: Se desemnează d-na SECUIU MARIA, referent în cadrul S.P.A.S. 

Bărcănești ca persoană responsabilă cu: 

-întocmirea listelor inițiale și suplimentare cu persoanele defavorizate POAD; 

-sinteza datelor privind  derularea POAD la nivelul comunei; 

-arhivarearea documentelor de derulare POAD (procese-verbale de recepție, lista de   

distribuire inițială și listele suplimentare, împreună cu documentele justificative, documente de 

evidență a gestiunii); 

-asigurarea, la nivel de comună, de acțiuni de informare și comunicare prevăzute la art. 19 din 

Regulamentul (UE) nr. 223/2014. 

 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A    B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R  
 



 Art. 3: Se desemnează dl. POPESCU RADU, ca persoană de contact la depozit și ca 

persoană responsabilă cu distribuirea ajutoarelor alimentare și a produselor  de igienă pe 

listele inițiale și suplimentare, având în vedere respectarea eligibilității la data distribuirii, a 

cantității alocate. 

                        Art.4.În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționare, dispoziția poate fi atacată 

la Tribunalul Prahova, în termen de 30 zile de la comunicare, potrivit prevederilor Legii nr. 

544/2004 a contenciosului administrativ. 

  Art. 5: Prezenta dispoziție va fi comunicată AJPIS Prahova si solicitantului în 

termenele prevăzute de lege de către persoana desemnată pentru primirea si soluționarea 

cererilor de acordare a alocației pentru susținerea familiei.  

 

 

 

PRIMAR, 

Valeriu  LUPU 

 

 

 

 

      Avizat legalitate, 

Secretar General al comunei  

        Savu Nicoleta 

 

 

 

 

Bărcănești, __________________ 

 Nr. _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista de difuzare a Dispoziţiei nr. 170 din  03.06.2020 

 

privind desemnarea persoanelor responsabile cu desfășurarea 

Programului operțional Ajutorarea persoanelor defavorizate POAD 

 

 

 

Nr.crt. Nume,prenume Funcţia Compartimentul/Serviciul Nr.exp. Semnatura Data 

1. Dinu Ovidiu Inspector Serviciul Financiar 

contabil 

1   

2. Savu 

 Nicoleta 

Secretar general 

al comunei 

 2   

3. Secuiu Maria Referent SPAS 2   

4. Popescu Radu 

 

Inspector Poliția Locală Bărcănești 1   

 


