
                                          

P R O I E C T  de  D I S P O Z I Ţ I E 
privind stabilirea modalităților de identificare, verificare precum și lista actualizată  

a destinatarilor finali  în cadrul S.N.S.P.V.P.A. și desemnarea persoanelor responsabile   

cu întocmirea listelor cu destinatarii finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A 

 

 
        Având în vedere prevederile: 
-  Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD  2014 -2020, unde 
sunt stabilite ca principale categorii de beneficiari persoanele care beneficiază de spijin 
material prin mese calde, pensionarii cu venituri echivalente indemnizației sociale pentru 
pensionari cu vârsta de peste 75 de ani, precum și persoanele fără adăpost; 
- Art.  3, art. 4, alin (3) , lit. a) și b) și alin. (4) și (5) din Ordonanța de Urgență nr. 115 din 16 
iulie 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai 
defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic 
pentru mese calde acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de 
distribuire a acestora. 

 
Văzând : 

- Adresa nr. 8214/0-1/D.L./2020 a Insituției Prefectului – Județul Prahova prin care  se solicită 
lista cu destinatarii finali elaborate conform alin. (4) și (5) din  Ordonanța de Urgență nr. 115 
din 16 iulie 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai 
defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic 
pentru mese calde acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de 
distribuire a acestora; 
-Referatul nr. 17.460 din  05.08.2020 al S.P.A.S .Bărcănești prin care se propune  aprobarea atât 
a listei cu destinatarilor finali  în cadrul S.N.S.P.V.P.A. cât și desemnarea persoanelor responsabile 

cu întocmirea listelor cu destinatarii finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A; 
 

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. – Se   aprobă  lista cu destinatarii finali elaborate conform  art. 3, alin. (2) lit. b)  
din Ordonanța de Urgență nr. 115 din 16.iulie.2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea 
categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de 
tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde acordate din fonduri externe 
nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora conform Anexei nr. 1 care 
face parte integranta din prezenta dispoziție. 

Art.2 – Se desemneaza d-na  DUMITRU CARMEN – MIHAELA  și  d-na  SECUIU  MARIA, 

inspector,  respectiv  referent în cadrul S.P.A.S. Bărcănești ca persoane responsabile cu: 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R 
 



a) întocmirea și actualizarea listei cu destinatarii finali elaborate conform alin. (4) și (5) din din Ordonanța 
de Urgență nr. 115 din 16.iulie.2020; 
b) sinteza datelor și întocmirea tuturor situațiilor privind derularea  măsurilor pentru sprijinirea categoriilor 
de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport 
electronic pentru mese calde acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de 
distribuire a acestora; 
c)arhivarea documentelor de derulare a măsurilor pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai 
defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese 
calde acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora; 
d)  asigurarea, la nivel de comună,  acțiuni de informare și comunicare a prevederilor Ordonanței de 
Urgență nr. 115 din 16 iulie 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de 
persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe 
suport electronic pentru mese calde acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și 
unele măsuri de distribuire a acestora. 

Art. 3: Se desemneaza dl. POPESCU RADU, coordonator Poliție Locală  Bărcănești și  d-na  

DUMITRU  

CARMEN – MIHAELA și d-na  SECUIU MARIA, inspector, respectiv referent în cadrul S.P.A.S. Bărcănești, 

ca persoane responsabile cu distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde 
acordate din fonduri externe nerambursabile,  având în vedere respectarea eligibilității la data 

distribuirii. 

Art.4. –Listele finale  se actualizează lunar, dacă este cazul, de  către reprezentanții primarului , prin 

introducerea persoanelor eligibile, respectiv eliminarea  persoanelor neeligibile la data distribuirii tichetelor 

sociale pe suport electronic pentru mese calde. 

Art.5.-  (1) Modalitățile de identificare a destinatarilor finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A. sunt: 

-după evidențele transmise de către Casa Județeană de Pensii Prahova; 

-ca urmare a solicitărilor din partea cetățenilor în urma acțiunilor de informare și comunicare a prevederilor 

O.U.G. nr. 115 din 16.iulie.2020, acțiuni desfășurate de către S.P.A.S. Bărcănești; 

(2) Verificarea eligibilității destinatarilor finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A. se va face prin 

completarea de către fiecare beneficiar a unei declarații pe propria răspundere că se încadreaza într-

una din categoriile prevăzute la art. 3, alin. (2), lit. a) și b) din Ordonanța de Urgență nr. 115 din 16 
iulie 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai 
defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic 
pentru mese calde acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de 
distribuire a acestora. 

Art.6.- Prezenta dispoziţie poate fi atacată la Tribunalul Prahova, in termen de 30 zile de 
la comunicare, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ. cu 
modificările si completările ulterioare. 

Art.7.- Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la indeplinire de responsabilii POAD 
si 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                                                                                                                   

 

Bărcăneşti  ,  05 august 2020 
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