
                                                            R O  M  Â  N  I  A
J U D E Ţ U L  I A L O M I Ţ A

COMUNA SCÂNTEIA
PRIMAR,

D I S P O Z I Ț I E
privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului operaţional ajutorarea persoanelor

defavorizate – POAD, la nivelul comunei Scânteia, judeţul Ialomiţa

             Primarul comunei Scânteia, judetul Ialomița 
               Având in vedere:

- prevederile OUG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării 
Programului Operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD;

- Regulamentul (UE) nr. 223 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind 
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;

- adresa Instituţiei Prefectului nr. 8833/2020;
- referatul compartimentului Asistenţă socială nr. 3929/17.06.2020;

În temeiul dispoziţiilor art. 155, alin. 1, lit. e) şi ale  art. 196, alin.  1, lit. b) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E:

            Art.1. Se stabilesc următoarele măsuri pentru derularea Programului operaţional
Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, la nivelul comunei Scânteia, judeţul Ialomiţa:

a) se numesc responsabili cu întocmirea listelor iniţiale pentru destinatarii finali
prevăzuţi la art. 3 alin. 1 din OUG nr. 84/2020, conform evidenţelor Primăriei comunei
Scânteia, judeţul Ialomiţa şi a listelor suplimentare în baza anchetelor sociale efectuate
pentru identificarea persoanelor eligibile conform art. 4 alin. 7 din OUG nr. 84/2020, după
cum urmează:
1.Diaconescu Mariana – inspector în cadrul compartimentului de asistenţă socială;
2.Grosu Lilica – referent în cadrul compartimentului de asistenţă socială;
b) se stabileşte locaţia depozitului cu produsele alimentare şi de igienă care vor fi alocate
comunei Scânteia în spaţiul din incinta clădirii – Cămin Cultural Scânteia, str. Şcolii, nr.
18, comuna Scânteia, judeţul Ialomiţa.
c) se desemnează domnul Moise Victoraş – viceprimar comună, persoană responsabilă cu
gestiunea depozitului  de produse POAD, organizează evidenţa de gestiune a intrărilor,
ieşirilor şi stocurilor de la prima recepţie şi până la consemnarea de stoc zero, distribuirea
pachetelor  cu  produse  de  igienă  – tranşa  II  şi  a  ajutoarelor  alimentare  tranşa  I,  către
beneficiari.

            Art.2.  Persoanele desemnate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile pct. 4 din
Anexa nr. 2 din OUG nr. 84/2020.

Art.3.  Secretarul  general  al  comunei  Scânteia  va  înainta  prezenta  dispoziţie
instituţiilor, autorităţilor şi persoanelor interesate.

                          PRIMAR                                                                     Contrasemnează pentru  legalitate
                      ILIE GEORGETA                                                                              Secretar
                                                                                                        David Carmen Georgiana
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