
RoMANra
JUDETUL eecAu
COMLINA VT]LTURENI
PRIMAR

DISPOZITIE
Nr.209 din 23.10.2019

privind constituirea grupului de lucru pentru derularea Programului Operational
pentru Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD 2019-2021)

Primarul comunei" Vultureni, judelul BACAU;
AvAnd in vedere:
-adresa nr. RN 22463118.10.2019 primita de la Institufia Prefectului-JudeluL Bacau privind
derularea P.O.A.D. 2019 12021 ;
-ref-aratul nr.3081 din23.10.2019 intocmit de cdtre consilierul, delegat cu atributii de secretar
al comunei Vultureni, privind desemnarea persoanelor responsabile cu derularea Programului
operational pentru Aj utorarea Persoanelor Dezavantaj ate ( PoA D 20 1 9 -202 | )
-prevederile HotarArii Guvernului nr.78412018. pentru stabilirea unor m6suri necesare in
vedcrea implementarii Programului Opera{ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate -
POAD;
-prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 233l2014 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN $l AL CONSILruLUI din I I martie 2014 de instituire a unui instrument de
finanlare a cooperdrii pentru dezvoltare in perioada 2014 - 2020 : 

t

In temeiul dispoziliilor ar1. 1 55 alin ( 1 ) Iit.d), alin.(5) lit.c) $i art.196 alin. ( I ) Iitera b)
din O.U.G nr.5712019 privind Codul administrativ.

DISPUN:

Art.l. (1) -Se constituie Grupul de lucru pentru derularea Programului Operational pentru
Ajutorarea Persoanelor Dezavanta.jate (POAD 2019-2021) la nivelul Unitatii Administrativ-
Teritoriale Vultureni, in urmatoarea componenta:

(2) Se imputerniceste domnul Lucaci Constantin, viceprimarul comunei Vultureni ca
reprezentant legal" cu atributii de semnare a proceselor verbale de receptie, in cadrul grupului
POAD 201912021al UAT Vultureni;
Art.Z Atributiile grupului de lucru pentru derularea Program'ului Operational pentru
Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD 2019-2021) la nivelul Unitatii Administrativ-
Teritoriale Vultureni sunt cuprinse in anexa l, care face parte,integranta din prezenta
dispozitie;
Art.3, Se stabileqte locul de depozitare/receplie pentru ajutoarele alimentare primite de la
operatorii economici contractanti,magazia al-erenta Primariei comunei Vultureni,, judelul
Bacau .

Nr.crt Nume si prenume Functia in cadrul
institutiei

Date de
contact/telefon

1 Sava Felicia Consilier Superior 0753 5s1 182
2 Lucaci Constantin Viceprimar 0763 591 537
3 Gatu Cristinel Muncitor califlcat - Fochist 0743 991 006



. '"d

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a sarcinilor prezentei
la art. I din prezenta dispozilie.
Art.S. Prezenta dispozitie se comunicf, :

-l nstituliei Pref-ectului-.1 udelul Bacau;
-Primarul comunei Vultureni ;

-Persoanelor desemnate la art.l din prezenta dispozilie,
si se va afisa la sediul primariei si pe site-ul institutiei.

PRIMAR.
Octavian

\

se incredinfeazd persoanele desemnate

CONTRASEMNEAZA.
consilier, delegat cu atributii de secretar,

Laura PAVEL

CARTU$ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZI'I'IE A PRIMARULUI COMUNEI,
DUPA SEMNATURN SA $I CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZITIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. .,... /20I9

Nr.
crt.

q OPERATIUNI EFECTUATE
Data

ZZILLIA,N

Semntrtura persoanei
responsabile str

efectueze Drocedura
0 I 2 3

I Semnarea dispozitriei I 

) *?..rl.o.rzot,)

2 Comunicarea cdtre pret-ectul iucletului2 216.t[fi2lte
3 Aducerea la cunostintS oublic6l*a vb.tut20te
1 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individuall*a) ,1\.11.d20t9

5 Dispozi{ia devine obligatoriei) sau produce efecte juridice"l, dupil caz t,..t2019
Extrase din Ordonanfa de urgenli a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

l) art. 240 alin. ( I ): ., Priructrul, .... prin sen'tnctre, invesreste cu fbrmttld de utttorilctte etecrrtureu trctelor
ctrlmrnistrafive emise ... in exercitarea otrihtrtiilor cctre ii revin poirivit legii. '.

2t al. 197 alin. (l). adaptat: Sec'retontl generol crl c'r.tmunei conumic'ti dispo:itiile printurulni c'omunei 1tre.f'ectttlui in
t'el nttrlt l0:ile lttc'ratoare de la data... emiterii.,

r) afi. 197 alin. (4): ,, ... dispoziliile se ctduc la cunostinla publicii Si se comunica, tn c'ondiliile legii, prin grija
sL'Lt't ldrulili g(net'ol al Lomunei. ",' '

o) art. 199 alin. (1): ,,Comunicarea ... dispozi{iilor cu caracter individual cdtre persoanele cdrora li se
adreseazd se face in cel mult 5 zile de la data comunicdii oficiale cdtre prefect.";

s)art. 198 alin. (l): ., dispo:iliile cu L'aracter normativ devin obligatorii de la dalcr crducerii lor la c'unosrinld
ptthlir'o. " :' 6) art. 199 alin. (2): ,, ... dispozi{iite cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicdrii cdtre
persoanele cdrora li se adreseazd."



ANEXA I ra dispozitia primarului nr. 209 din 23.ro.2org

Atributiile grupului de lucru pentru derularea Programului operational pentru
Ajutorarea persoaneror Dezavantajate (poAD 20ri-202r)

Grupul de lucru al Unitatilor administrativ-teritoriale participante la poAD (comune, orase.municipii si sectoarele municipiului Bucuresti) au urmatoarele arributii, conforn HG nr.
784 201 8:

a) comunica institutiei pref'ectului. anterior demararii procedurii de achizitie publica in
vederea atribuirii contractelor de furnizare, numarul de destinatari finali din categoriile
prevazute la art. 3 alin' (l) din prezenta hotarare, adresa depozitului unitatii administrativ-
teritoriale unde furnizorii vor livra ajutoarele alimentare si produsele de igiena, persoana de
contact la depozit si persoana imputernicita sa semneze procesele-verbale de receptie, precum
si tabelul centralizator:

b) intocmesc si aproba listele initiale pentru destinatarii finali prevazuLilaart.3 alin.
( 1) confbrm evidentelor proprii;

c) intocmesc si aproba listele de suplimentare, inbazaanchetelor sociale desfasurate pentru
identificarea persoanelor eligibile;

d) primesc cantitatile si datele de livrare pe localitate de la institutia prefectului, conform
graficului de livrare transmis de Ministerul Fondurilor Europene, pastreaza legatura operativa
cu furnizorul privind livrarile la datele respective. Pot solicita modificarea cantitatilor si
datelor de livrare comunicate. de comun acord cu furnizorul si cu informarea beneflciarului si
a institutiei prel-ectului. pastrand cantitatea totala receptionata pe fiecare transa de livrari;

e) receptioneaza integral cantitatile de ajutoare alimentare alocate prin contractele de
furnizare' la datele din graficul de livrari, pebazaproceselor-verbale de receptie cantitativa si
calitativa incheiate la data Iivrarii. sub monitorizaieainstitutiei prefectului;

f) pastreaza doua originale din cele 3 exemplare originale ale procesului-verbal. din care
unul pentru arhiva proprie si unul pentru beneficiar, respectiv pentru Ministerul Fondurilor
Europene. pe care il transmite la solicitarea acestuia. Paitreaza. de asemenea. un exemplar altabelului centralizator cu livrarile receptionate in cadrul unei transe" confbrm co.tractului de
livrare:

g) comunica. cel mai tarziu a doua zi. institutiei prefbctului cantitatea receptionata in cursul
u,ei zile. impreuna cu numarul de proces-verbal de receptie;

h) asigura distribuirea pe listele initiale si pe listele de suplimentare, avand in vedere
respectarea eligibilitatii la data distribuirii, a cantitatii alocate pe localitate, comunicata de
beneflciar. prin institutia pref'ectului ;

i) asigr-rra capacitati de depozitare corelate cu cantitatile alocat.i. conditii corespunzatoare de
depozitare pentru pastrarea calitatii si integritatii produselor si masuri ae .igr.anta contra
furturilor. sustragerilor si calamitatilor naturale:

.j) organizeazatinerea de evidente de gestiune a intrarilor, iesirilor si. stocurilor, de la prima
receptie si pana la consemnarea de stoc zero;


