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D I S P O Z I Ţ I E 
privind stabilirea  listei  de suplimentare  pentru  distribuirea pachetelor cu alimente   

- LOT 3, Tranșa III-  din cadrul programului POAD 2018/2021 către persoanele aflate   în  

situații  deosebite  de vulnerabilitate încadrate ca persoane cu grad de handicap grav cu drept  

 de asistent  personal din comuna  Bărcăneşti, judeţul Prahova 
 

 

        Având în vedere: 
-Procesul verbal de recepţie cantitativă si calitativă inregistrat la Primaria comunei Bărcăneşti-Prahova 

cu  nr. 11.750 din 08.09.2021 privind Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 

2018/2021, proiect finanţat din fondul de ajutor european, prin care s-a procedat la inventarierea unui 

număr de 307 cutii cu pachete cu alimente – Tranșa III - destinate celor mai dezavantajate persoane de 

pe raza comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova; 

-Referatul nr. 20.233 din  08.09.2021  al SPAS Bărcănești prin care se propune  aprobarea atât lista  

persoanelor aflate în situații deosebite de vulnerabilitate, respectiv persoanele care sunt încadrate în 

grad de handicap grav cu drept de asistent personal,  prevăzute la art. 3 alin. (1), lit. c) din O.U.G. 

84/2020, , precum și perioada de distribuție a pachetelor  cu alimente – Tranșa III -acordate în cadrul 

programului POAD 2018/2021; 

-Borderoul centralizator  cuprinzând toți titularii încadrați ca persoane cu handicap grav cudept de 

asistent personal, beneficiari de indemnizație de handicap; 

-Borderoul centralizator  cuprinzând toți titularii  încadrați ca persoane cu handicap grav cu dept de 

asistent personal,beneficiari de asistent personal. 

 

În conformitate cu prevederile : 

- Art.3  alin.(1) , lit. c)  alin. (4), alin.(5),  lit. c) din O.U.G. nr. 84/ 2020 pentru stabilirea unor 

măsuri necesare în vederea implementării 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 

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 suplimentară pentru destinatarii  finali  prevăzuti la  art. 3, alin. (1)  lit. 
c) din O.U.G. nr. 84/2020 cuprinzând  persoanele încadrate ca persoane cu handicap grav cu drept de 
asistent personal beneficiare de indemnizație de handicap, conform anexei nr.1, care face parte integrantă 
din prezenta dispoziţie. 

Art.2. – Se   aprobă  lista suplimentară pentru destinatarii  finali  prevăzuti la  art. 3, alin. (1)  lit. 
c) din O.U.G. nr. 84/2020 cuprinzând  persoanele încadrate ca persoane cu handicap grav cu drept de 
asistent personal beneficiare de asistent personal , conform anexei nr.2, care face parte integrantă din 
prezenta dispoziţie. 
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Art.3. – Stocurile de pachete cu alimente – Tranșa III,  în cadrul  POAD, existente după epuizarea  

distribuirii pentru categoriile  de destinatari finali prevazuţi în listele suplimentare sus menționate , vor fi 

distribuite tot pe liste suplimentare către următoarele categorii de persoane dependente, în ordinea depunerii 

cererilor acestora până la epuizarea stocului : 

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

beneficiază de pachete cu alimente acordate în cadrul POAD şi care au calitatea de destinatar final beneficiază de 

pachete cu alimente  aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării asistenţei materiale de 

bază. 

Art.5. –Listele iniţiale  se completează operativ, dacă este cazul, de  către reprezentantul primarului , 

prin introducerea persoanelor eligibile, respectiv eliminarea  persoanelor neeligibile la data distribuirii pachetelor 

cu alimente. 

Art.6.- Distribuirea  pachetelor cu alimente – Tranșa III -, către  persoanele înscrise în listele 
suplimentare cuprinzând persoanele cu handicap grav cu drept de asistent se face în ordinea prezentării 
destinatarilor finali  la sediul Primăriei comunei Bărcăneşti  din comuna Bărcăneşti, sat Bărcăneşti, str. 
Crinilor nr.108, judeţul Prahova,   în perioda 20 septembrie – 01 octombrie.2021,  în zilele lucrătoare . 

Art.7.- 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.8.- 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. 

 

 

 

PRIMAR, 

  …………………………………….. 

Gheorghe  Dima 

 

                     Contrasemnează , 

                                                                                                                 Secretar General al comunei 

                                                            ………………………… 

               Nicoleta  SAVU  
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