






D I S P O Z I Ţ I A Nr.280
din 30 aprilie 2020

privind: constituirea grupului de lucru pentru derularea Programului operațional Ajutorarea
persoanelor defavorizate (POAD) 2019-2020 la nivelul U.A.T. Oraș Ianca.

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
Având în vedere:
►adresa Instituției Prefectului nr.6466/24.04.2020 privind activitățile pentru punerea în aplicare

a Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) 2019-2020 la nivelul U.A.T.
Oraș Ianca, respectiv desemnarea persoanelor pentru furnizarea pachetelor cu produse, stabilirea
depozitului, comunicarea numărului potențialilor beneficiari, etc.;

►dispozițiile art.3 alin.(1) lit.a), b) și c) din H.G. nr.784/2018 privind stabilirea unor măsuri
necesare implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, respectiv
pentru beneficiarii venitului minim garantat, ai alocației pentru susținerea familiei, precum și pentru
persoanele aflate temporar în situaţii critice de viață;

În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art.1.-(1) În vederea desfășurării activităților necesare implementării Programului  operațional
Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) 2019-2020 la nivelul U.A.T. Oraș Ianca, se  constituie
grupul de lucru în următoarea componență:

►Pavel Romica, referent în cadrul direcției de asistență socială, persoană împuternicită să
semneze procesele-verbale de recepție, tabelul centralizator, persoană de contact la depozit și
totodată împuternicită să distribuie pachetele cu produse către beneficiari;

►Oprea Daniela, asistent medical comunitar în cadrul direcției de asistență socială, persoană
împuternicită să distribuie pachetele cu produse către beneficiari;

(2) Grupul de lucru constituit potrivit alin.(1) îndeplinește obligațiile ce revin autorităților
administrației publice locale, prevăzute la pct.4-6 din Anexa nr.2 la H.G.nr.784/2018 privind stabilirea
unor măsuri necesare implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate.

Art.2.-Depozitul pentru cantitățile de alimente din cadrul Programului se stabilește în incinta
Căminului cultural din satul Perișoru, locul în care se vor și distribui și pachetele către beneficiari.

Art.3.-Prin grija secretarului general prezenta dispoziţie va fi publicată în Monitorul Oficial Local
și va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi de către compartimentul de servicii sociale.
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